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Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 29 de juny de 2017.
A les vint hores i trenta minuts, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple
de l'Ajuntament, en primera convocatòria, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Maria
Lluïsa Prat Boneta i, amb l'assistència de les persones que es detallen a continuació,
assistida de la Secretària Maria Jesús Pena Navarra, a l'efecte de celebrar sessió
ordinària.

Maria Jesús Pena Navarra
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12/07/2017 Secretària-Interventora

Alcaldessa:
Regidors:

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

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

ORDRE DEL DIA:
Abans de començar la sessió la Sra. Alcaldessa proposa la inclusió per raons d’urgència d’un
punt de l’orde del dia no previst inicialment i que es tractarà, si s’escau, abans del punt de precs
i preguntes.
El punt a incloure és el relatiu a la proposta de constitució d’una agrupació de secretaries de
Jutjats de Pau.
Aquesta inclusió es formula a l’empara del que preveuen els articles 82.3, 83 i l’art. 91.3 del
Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova al Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.
Feta aquesta exposició, tots els regidors de la Corporació, manifesten la seva conformitat en la
proposta formulada per la Sra. alcaldessa d’inclusió d’un punt, per raons d’urgència, en
aquesta sessió.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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12/07/2017 Alcaldessa

Havent-se entregat, a tots els regidors de la Corporació, l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària del dia de 27 d’abril de 2017, segons preveu l'art. 91.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Sra. alcaldessa pregunta si algun
membre de la Corporació té alguna observació que fer en relació al redactat de la mateixa.
Atès que no es formula cap objecció a l’acta aquesta resta aprovada per unanimitat dels
regidors presents a la sessió, que són deu.
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Per part de la Corporació Municipal s’ha detectat la necessitat de dur a terme obres de
construcció d’una PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS, mitjançant la recuperació de
l’antic dipòsit municipal, actualment en desús, per la limitació d’espais destinats a activitats
esportives al municipi, en consideració a la demanda actual d’utilització del pavelló,
principalment, tant per la pròpia Corporació, les entitats esportives i associacions del municipi,
com pel col·legi públic,
A aquest efecte, es va demanar a l’arquitecte municipal que s’encarregués de gestionar
l’elaboració de la documentació tècnica necessària per a l’execució d’aquesta obra, projectant-se
el següent:

Maria Jesús Pena Navarra
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En quant a la PISTA POLIESPORTIVA i, aprofitant el dipòsit municipal en desús, s’ha
previst:
1. Aixecament de la coberta de fibrociment i desmuntatge de jàsseres per utilització
posterior.
2. Estructura de cobriment de la pista, deixant diàfanes les façanes.
3. Sobreelevació del fons del dipòsit per aconseguir dimensions que permeti disposar de
pista reglamentària per basquet, handbol, futbol sala i voleibol; amb espai per magatzem
de material de pista.
4. Dimensionar accessos i donar compliment a normativa d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques.
5. Execució de grades, a banda i banda de la pista i un lateral, amb un aforament de les
grades 286 espectadors i, de tot el recinte, 639 espectadors.
6. Sistema d’enllumenat tipus LED.
7. Tancament de seguretat del recinte de l’edifici de la pista.
Les superfícies de la pista poliesportiva són de 1.600, 22 m2 de superfície útil i de 1.613, 94 m2
de superfície construïda.
En quant als VESTIDORS, les actuacions consistiran en:
1. Construcció d’un edifici de nova planta de dues plantes. PB, a nivell de camp de futbol,
es destinarà a vestidors i la PP, a nivell de l’edifici de la pista, i amb accés des
d’aquesta, es destinarà a serveis públics dels espectadors.
2. Hi haurà 4 vestidors de grup, 2 vestidors per a tècnics-àrbitres, 2 serveis de pista, 1
farmaciola, sala d’instal·lacions i magatzem per equipament esportiu.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Les superfícies dels vestidors són de 347, 89 m2 de superfície útil i de 428, 51 m2 de superfície
construïda.
Aquestes actuacions, en definitiva, són les que es troben descrites en els dos projectes tècnics
que s’han lliurat a l’Ajuntament i que si bé son dos documents individualitzats, configuren una
única actuació a realitzar, com són:
1. Projecte bàsic i d’execució d’estructura i instal·lacions per a pista poliesportiva i
vestidors al terme municipal d’Alcoletge (Lleida), de 29 de maig de 2017, elaborat per
l’enginyer Sr. Eduard Verniol González. Col·legiat núm. 14.711 (Enginyeria Proiek),
amb un pressupost de 463.641, 35 € més 97.364, 68 €, en concepte del 21% d’IVA.
TOTAL PEC: 561.006, 03 €. (IVA inclòs) (1).
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2. Aprovació dels projectes per a l’execució de pista poliesportiva i vestidors (recuperació
del dipòsit municipal).
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Considerant aquests antecedents i la resta de documentació que obra en l’expedient, així com les
competències atribuïdes al Ple de la Corporació, a l’empara del que preveu l’art. 22.2 (ñ) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; així com l’ art. 52.2 (o) de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i disposicions concordants, la Sra. alcaldessa
formula al ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar inicialment el projectes que s’indiquen i que constitueixin una actuació única
consistent en EXECUCIÓ DE PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS (recuperació del
dipòsit municipal) que s’indiquen:
1. Projecte bàsic i d’execució d’estructura i instal·lacions per a pista poliesportiva i
vestidors al terme municipal d’Alcoletge (Lleida), de 29 de maig de 2017, elaborat per
l’enginyer Sr. Eduard Verniol González. Col·legiat núm. 14.711 (Enginyeria Proiek),
amb un pressupost de 463.641, 35 € més 97.364, 68 €, en concepte del 21% d’IVA.
TOTAL PEC: 561.006, 03 €. (IVA inclòs) (1).
2. Projecte bàsic i d’execució de pista poliesportiva i vestidors (recuperació del dipòsit
municipal), de data juny de 2017, elaborat per l’arquitecte municipal Sr. Lluís Castelló
Gendre. Col·legiat núm. 8600-2. Aquest projecte inclou específicament la resta de
sistemes no inclosos en el projecte anterior i l’obra civil.
El pressupost d’aquest projecte és de 433.600, 66 €, més 91.056, 14 € en concepte del
21% d’IVA. TOTAL PEC: 524.656, 80 € (IVA inclòs) (2).
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Considerant, tanmateix, que a l’empara de les dades resultants del Pressupost General Municipal
de 2017, actualment vigent, els recursos ordinaris del mateix, ascendeixen a 2.187.559, 75 € i,
per tant, el 10% dels mateixos s’eleven a un total de 218.755, 98 €, per la qual cosa es conclou
que l’òrgan competent per a l’aprovació dels projectes esmentats seria el Ple de la Corporació,

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

Considerant, igualment, que el preveu l’article 235.1 i 2 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, en
quant al contingut dels projectes d’obres i la tramitació dels mateixos, així com els articles 24 a
38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, en quant al contingut i tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries,
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Vistos els antecedents exposats i tenint en compte els informes i resta de documentació que obra
en l’expedient, comprensiva de la legislació aplicable i el procediment a seguir,

Codi Segur de Validació

Aquest segon projecte inclouria referències a l’anterior així com el RESUM GLOBAL
DEL PRESSUPOST PER CONTRACTA DE LA TOTALITAT DE
L’ACTUACIÓ “EXECUCIÓ PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS” comprensiva
d’allò que es contempla en els projectes 1 i 2, determinant que el PRESSUPOST
GLOBAL DE L’ACTUACIÓ és de 897.242, 01 € més 188.420, 82 €, en concepte del
21% d’IVA, la qual cosa fa un total d’UN MILIÓ VUITANTA-CINC MIL SISCENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
(1.085.662, 83 €) IVA inclòs.
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2. Projecte bàsic i d’execució de pista poliesportiva i vestidors (recuperació del dipòsit
municipal), de data juny de 2017, elaborat per l’arquitecte municipal Sr. Lluís Castelló
Gendre. Col·legiat núm. 8600-2. Aquest projecte inclou específicament la resta de
sistemes no inclosos en el projecte anterior i l’obra civil.
El pressupost d’aquest projecte és de 433.600, 66 €, més 91.056, 14 € en concepte del
21% d’IVA. TOTAL PEC: 524.656, 80 € (IVA inclòs) (2).

12/07/2017 Secretària-Interventora
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Signatura 2 de 2

La Sra. alcaldessa indica que el projecte és el d’una pista poliesportiva i així s’ha elaborat tenint
en compte tota la normativa en matèria d’esports.
El Sr. Flores intervé per comentar que la idea del projecte es disposar d’una pista per traslladarhi tots els esports i el que tenim ara, que es el pavelló amb escenari, aprofitar-ho més per a
espectacles. El regidor puntualitza que, aquesta nova pista, no està contemplada per ser un espai
d’espectacles.
El Sr. Iglesias demana si primer es fa una pista descoberta i fins una altra fase no es podrà cobrir
i com serà el terra de la pista.
La Sra. alcaldessa explica que es una pista coberta però no està tancada per les zones laterals i,
en quant al terra, es cautxú per a zones descobertes, que es pot trepitjar molt be. En quant als
tancaments laterals, l’obra està preparada perquè això pugui fer-se, si bé en una segona fase.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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12/07/2017 Alcaldessa

El Sr. Iglesias insisteix en què creu que no seria difícil habilitar, al fons de la pista projectada,
un escenari., tal i com tenim el pavelló.
El Sr. Gras intervé per indicar que no considera que aquest sigui l’objectiu i, a més, sempre es
pot habilitar – si es necessari – un escenari mòbil.
El Sr. Iglesias insisteix en què en el moment de la creació de l’Associació de Joves es van
començar a fer les penyes a l’esplanada de la zona d’accés al camp de futbol i dipòsits i es van
adquirir carpes per muntar tota la infraestructura. Posteriorment, durant la seva etapa de regidor,
va constatar que gran part dels diners que es lliuraven com a subvenció a l’Associació anaven
destinats a aquesta infraestructura, com lloguer de carpes, escenaris, etc i, per tant, això anava
en detriment de la qualitat dels grups musicals contractats, ja que dels 20.000 € destinats, 12.000
€ es destinaven a lloguers i materials. Per aquest motiu, recorda, es va decidir tornar a fer la
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En aquest sentit el regidor Sr. Xavier Iglesias intervé per comentar que, aprofitant que es fa la
pista esportiva, estaria be pensar - per aprofitar l’espai - en disposar d’una mena d’escenari.
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Abans de sotmetre’s la proposta a votació la Sra. alcaldessa pregunta si algun regidor té alguna
manifestació a fer.
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Tercer.- Acordar que, transcorregut el termini previst en el punt anterior, sense que s’hagi
presentat cap reclamació i/o al·legació contra el projecte, aquest esdevingui aprovat
definitivament, sense necessitat d’adoptar nou acord i sens perjudici de les publicacions oficials
de l’acord definitiu que procedeixin.

Codi Segur de Validació

Segon.- Sotmetre aquests projectes i la documentació complementaria que incorpori, a un
termini d’informació pública de trenta dies hàbils, mitjançant edictes publicats al tauler
d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, per tal que puguin formular les reclamacions i al·legacions pertinents.
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RESUM GLOBAL DEL PRESSUPOST PER CONTRACTA DE LA
TOTALITAT DE L’ACTUACIÓ “EXECUCIÓ PISTA POLIESPORTIVA I
VESTIDORS” comprensiva d’allò que es contempla en els projectes 1 i 2, determinant
que el PRESSUPOST GLOBAL DE L’ACTUACIÓ és de 897.242, 01 € més 188.420,
82 €, en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total d’UN MILIÓ VUITANTACINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS (1.085.662, 83 €) IVA inclòs.
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Per tant, si ara això es pogués tornar a fer de forma separada, amb la nova pista, seria molt
interessat i no únicament actes de la festa major – indica - sinó trobades culturals, actuacions
teatrals, etc i considera que això no implicaria dur a terme una gran infraestructura sinó,
únicament, prolongar la pista.
La Sra. alcaldessa i el Sr. Gras indiquen que, el que planteja el regidor, no és tècnicament
viable, ja que s’aprofita el que era l’antic dipòsit i, per tant, no es disposa de molt marge de
maniobra i a més l’actual Ajuntament ha treballat a partir de la base d’un projecte preexistent i
la pista estava dissenyada sense escenari. L’únic que s’ha fet, puntualitza el Sr. Gras, ha estat
retocar el projecte per tal de preveure una coberta i que la pista tingui la mida reglamentària per
a la pràctica dels diferents esports. A més d’habilitar-ho per a persones discapacitades i disposar
de vestidors, destinats tant al camp de futbol com a la pista esportiva.

Maria Jesús Pena Navarra
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El Sr. Iglesias indica que, en tot cas, el projecte inicial tampoc estava totalment tancat.
El Sr. Ribes comenta que, segons va informar el tècnic, hi ha un condicionant al projecte que
són les escales. Per això, al seu criteri, es podria eliminar uns metres de grada, fer les escales
més amples i es guanyaria superfície al fons.
El Sr. Gras indica que no es possible perquè s’està condicionat per l’espai físic disponible, ja
que al fons hi ha el mur de contenció que s’acaba d’executar. El Sr. Gras pregunta als regidors
de l’oposició si han pogut visitar sobre el terreny l’espai, a la qual cosa els Sr. Iglesias i Ribes
diuen que no perquè esperen una visita d’obres. El Sr. Gras diu que, al marge d’aquesta visita
que es farà quan s’hagin recepcionat íntegrament les obres del mur, la realitat és que entre
l’acabament del dipòsit i el mur hi ha dos metres i mig i, per tant, únicament hi ha espai per tal
que pugui passar-hi el camió municipal i donar el tomb al recinte. Per tant, doncs, no es possible
ampliar l’àrea per habilitar-hi una pista. En qualsevol cas insisteix en què, si es necessari, es pot
instal·lar a l’interior de la pista un escenari mòbil.
El Sr. Iglesias diu que és una llàstima que sigui així, a la qual cosa la Sra. alcaldessa manifesta
que l’objectiu del projecte es fer-hi una pista esportiva, segons la normativa d’esports i, en
definitiva, si es volen dur a terme altres usos això ha de ser amb un caràcter molt puntual i, a
més, ja es disposa del pavelló que te un caire multifuncional.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són deu.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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3. Elecció del Jutge de Pau Titular d’Alcoletge 2017.
Per decret d’alcaldia de 19 d’abril de 2017 (Decret 72/2017) , es va acordar la incoació del
procediment per cobrir la proposta de nomenament de Jutge de Pau Titular del municipi
d’Alcoletge,
Aquesta circumstància ve motivada perquè en data 4 de juny de 2013 la Sala de Govern del
TSJC va acordar nomenar l’actual Jutge de Pau Titular, Sr. Emetèrio Lladós Cortasa, prenent
possessió del seu càrrec el dia 1 de juliol de 2013. Per aquest motiu i, transcorregut el termini de
4 anys de vigència del càrrec, es procedent dur a terme una nova elecció,
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festa al pavelló i així poder portar grups més bons. El regidor creu que la festa era millor quan
es feia a la zona de l’esplanada que al pavelló. A més el traslladar la festa jove al pavelló genera
problemes de coordinació d’horaris entre actuacions destinada a gent gran i gent jove.
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DATA

1

944

28/04/2017

2

960

02705/17

3

1001

4

1007

5

INTERESSAT

DOMICILI

CONCEPCIÓ FARRE SATORRA

ALCOLETGE

CECILIA MARTÍ CORTASA

ALCOLETGE

05/05/2017

JOSE VICENTE GILABERT CAZORLA

ALCOLETGE

08/05/2017

RAUL PRIETO PERULERO

1013

08/05/2017

ALCOLETGE

6

1037

09/05/2017

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ
SEBASTIAN
PILAR ORO LLUCH

7

1087

16/05/2017

PILAR PALAU VALLES

ALCOLETGE

8

1131

19/05/2017

ANTONIO PALAU SOLSONA

ALCOLETGE

9

1143

19/05/2017

ANNA MARTÍ REÑE

ALCOLETGE

LLEIDA

ALCOLETGE

Tots els candidats, a excepció de la candidata núm. 1, han presentat la documentació exigida
amb motiu de la incoació de l’expedient que inclouria:
1.
2.
3.
4.

Sol·licitud.
Fotocòpia compulsada DNI dels interessats.
Currículum vitae.
Declaració jurada de compliment de requisits previstos al RJP i a la LOPJ per exercir el
càrrec.

S’admet, per tant, en el procediment als candidats indicats amb els números 2 a 9, per la qual
cosa hi ha un total de 8 candidatures per ocupar el càrrec de Jutge de Pau Titular d’Alcoletge,
En relació al compliment de les condicions que s’exigeix per al càrrec i, sens perjudici de la
declaració positiva que fan els interessats, cal tenir en compte que l’exposició de motius del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau, determina que si bé l’art. 102 de la LOPJ fa
una remissió genèrica als requisits establerts per ingressar a la carrega judicial, tret de
l’exigència de llicenciatura de ret i al règim d’incompatibilitats a excepció de l’exercici
d’activitats professionals i mercantil, es puntualitza que l’amplitud d’aquest precepte obliga a
fer algunes precisions quant a l’exercici de determinades professions, com ara la docència, (...) o
altres activitats que, encara que siguin retribuïdes amb càrrec als pressupostos de l’Estat, poden
exercir els jutges de pau.
El Consell General, d’acord amb un criteri de raonable flexibilitat, ha considerat que la suma
amb què es retribueix al jutge de pau obliga a dedicar-se a una altra activitat i que, per altra
banda, el que es fonamental és que l’altra activitat que el jutge exercici sigui, en essència,
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Durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el
BOP, termini que finalitzava el dia 20 de maig inclòs, s’han presentat les següents peticions:

Codi Segur de Validació

Tramitat l’expedient es va procedir a donar trasllat de la convocatòria per a cobrir la vacant de
Jutge de Pau Titular, tant al Jutjat de Pau d’Alcoletge, com al Jutjat de 1a instància i instrucció
degà de Lleida, així com en el BOP de Lleida núm. 80 de 26 d’abril de 2017, així com per mitjà
de la web municipal,

Url de validació

D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació efectuar
proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i/o substitut per acord adoptat amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres entre les persones que, reunint les
condicions legals, així ho sol·licitin,
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L’edat, tampoc es un requisit exigible i n’hi ha prou que el candidat acrediti suficientment la
inexistència d’impediment físic o psíquic per al càrrec,
Tanmateix, la naturalesa dels jutjats de pau, ubicats en municipis on ho hi ha Jutjat de 1a
instància i instrucció, fan necessari mantenir el deure de residència dels jutges de pau a la
població de la seva seu. No obstant això, es permet que la sala de govern n’autoritzi la
residència en una altra població si hi ha una causa justa,
En el cas que ens ocupa tots els candidats presentats, tret d’un, resideixen al municipi
d’Alcoletge,
Així doncs i tenint en compte que l’art. 1.2 del RJP determina que:

Maria Jesús Pena Navarra
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“2. Per ser jutge de pau, cal ser espanyol, major d’edat, i no estar afectat per cap de les
causes d’incapacitat que estableix l’art. 303 de la LOPJ”
Considerant igualment que l’art. 13 del RJP estableix que:
“Poden ser nomenats jutges de pau, tant titulars com substituts, els qui, tot i no ser
llicenciats en dret reuneixin els requisits que estableix la LOPJ per a l’ingrés en la
carrera judicial, tret dels que deriven de la jubilació per edat, sempre que aquesta no
comporti cap impediment físic o psíquic per al càrrec”
Igualment, l’art. 14 del RJP estableix que.
“1. Durant el seu mandat els jutges de pau estan subjectes al règim d’incompatibilitats i
prohibicions que regulen els articles 389 a 397 de la LOPJ en el que els sigui aplicable.
2. En tot cas tenen comptabilitat per exercir les activitats següents:
a) La dedicació a la docència o a la investigació jurídica
b) L’exercici d’activitats professionals o mercantils que no impliquin assessorament de
cap mena i que, per la seva naturalesa, no siguin susceptibles d’impedir o
menyscabar la seva imparcialitat o independència ni puguin interferir en el
compliment estricte dels seus deures judicials.”

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Amb aquests antecedents i si bé els candidats han manifestat que compleixen totes les
condicions exigides, es considera, per un criteri de prudència, no tenir en compte els candidats
números 3 i 4 pels motius que s’indiquen:
Candidat núm. 3. Realització de tasques professionals vinculades a assessorament d’entitats del
municipi, comunitats, gestions davant AET, etc. amb la qual cosa es considera que es dona el
supòsit previst a l’art. 14 (b) del RJP, de limitació per ocupar el càrrec
Candidat núm. 4. No residència a Alcoletge.
En relació a la resta de candidats presentats (candidats núm. 2, 5, 6, 7, 8 i 9) s’estima que
compleixen les condicions exigides a l’art. 1.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges
de Pau i 303 de la Llei Orgànica del poder judicial però correspon al ple de la corporació
escollir un titular i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de
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compatible amb al càrrec, amb l’idea d’evitat tota mena d’interferència que pugui afectar la
independència del jutge a l’hora d’exercir la seva funció,
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Tenint en compte aquests antecedent i considerant que l’art. 101 del Reial Decret 2568/1986 de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals (ROF) estableix que les votacions podrán ser ordinaries, nominals i
secretes,
Com sigui que l’art. 102.3 del ROF estableix que la votació secreta únicament podrá utilizar-se
per a l’elecció o destitució de persones, per la qual cosa resulta procedent la seva aplicació en el
supòsit d’elecció del Jutge de Pau titular d’Alcoletge,

Maria Jesús Pena Navarra
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Com sigui que, a aquests efectes i havent-se proposat per la Sra. Alcaldessa aquest sistema de
votació, s’ha habilitat una urna tancada així com una papereta amb els noms dels candidats a fi i
efecte que, els regidors puguin assenyalar un nom i dipositar el seu vot a la urna, en forma
secreta, es procedeix a l’emissió dels vots per a l’elecció del càrrec del Jutge de Pau titular
d’Alcoletge, resultant el següent:
NUM

RE

DATA

INTERESSAT

2

960

02705/17

5

1013

08/05/2017

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SEBASTIAN

3

6

1037

09/05/2017

PILAR ORO LLUCH

0

7

1087

16/05/2017

PILAR PALAU VALLES

7

8

1131

19/05/2017

ANTONIO PALAU SOLSONA

0

9

1143

19/05/2017

ANNA MARTÍ REÑE

0

CECILIA MARTÍ CORTASA

VOTS
OBTINGUTS
0

Vist el resultat de la votació, el ple de la Corporació i havent-se assolit el quòrum de majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, formula la següent proposta:
Primer.- Proposar el nomenament de la Sra. Pilar Palau Vallés, amb DNI núm. 40878512Z com
a Jutgessa de Pau Titular d’Alcoletge.
Segon.- Fer constar que, a criteri de la Corporació, la Sra. Pilar Palau Valles, no incorre en
causa d'incompatibilitat per exercir el càrrec de Jutge de Pau.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta proposta al Jutjat de 1a. Instància i Instrucció Degà de Lleida
perquè ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i procedeixi
al seu nomenament.

12/07/2017 Alcaldessa

Quart.- Acordar, tanmateix, que es procedeixi a iniciar els tràmits per a l’elecció del Jutge/essa
de Pau Substitut/a d’Alcoletge, atès que la Sra. Pilar Palau Vallés, ara elegida Jutgessa de Pau
Titular és la persona que, fins ara, ocupa el càrrec de Jutgessa de Pau Substituta d’Alcoletge.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcoletge i Adamo
Telecom Iberia, S.A. per al desenvolupament i compartiment d’infraestructures de
telecomunicacions.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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L’Ajuntament considera d’interès prioritari la promoció de l’ús de les noves tecnologies de la
informació i el desplegament de xarxes de comunicacions electròniques d’accés ultrar ràpid en
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Justícia de Catalunya a través del Jutjat de 1a Instància, per la qual cosa procedeix efectuar la
votació entre els regidors presents a la sessió,
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Per aquest motiu s’ha valorat molt positivament la iniciativa de l’empresa Adamo Telecom
Iberia, S.A. relativa a la implantació de la xarxa de fibra òptica al nostre municipi, d’acord amb
el Pla de Desplegament presentat per l’empresa a la Corporació Municipal,
No obstant això, la implantació i desplegament d’aquestes xarxes, obliga a l’adopció de
determinats acords, que s’han formalitzat per mitjà d’un model de conveni elaborat entre les
dues parts i, amb l’assessorament del Consorci Localret, a fi i efecte de:

Maria Jesús Pena Navarra
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1. Fixar les condicions d’ocupació, per part de l’operador (ADAMO TELECOM IBERIA,
S. A. ) dels béns de domini públic local, mitjançant utilització de vol i/o subsòl, per tal
de construir i explotar una xarxa de telecomunicacions de fibra òptica al municipi
d’Alcoletge i oferir, a traves de la mateixa, serveis avançats i de comunicacions en
banda ampla; així com els acords vinculats a aquest accés i les seves condicions,
incloses les contraprestacions econòmiques que se’n derivin.
Aquest dret, però, en cap cas serà un dret exclusiu o preferent, en els termes previstos
per la Llei General de Telecomunicacions (Llei 9/2014, de 9 de maig, de
Telecomunicacions), en endavant LGTel.
2. Fixar, de conformitat amb l’art. 37 de la LGTel, les condicions de cessió d’us d’espais
en edificis municipals vinculats a l’explotació de la xarxa.
D’acord amb aquests antecedents s’ha elaborat el corresponent conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Alcoletge i Adamo Telecom Iberia, S.A. per al desenvolupament i
compartiment d’infraestructures de telecomunicacions, que consta de forma annexa, i que conté
un total de 13 clàusules que regulen:
Primera.- Objecte.
Segona.- Ocupació del domini públic local. Règim d’intervenció administrativa.
Tercera.- Obligacions d’informació.
Quarta.- Desplegament de la xarxa i difusió.
Cinquena.- Manteniment i reparacions de les infraestructures.
Sisena.- Condicions d’igualtat.
Setena.- Comissió de seguiment.
Vuitena.- Contraprestacions exigibles.
Novena.- Responsabilitat per danys i perjudicis.
Desena.- Vigència.
Onzena.- Causes de resolució.
Dotzena.- Confidencialitat.
Tretzena.-Jurisdicció.
D’aquestes clàusules destacar, a banda de l’objecte, del qual s’ha fet esment en els antecedents,
destacar que, entre d’altres, que per mitjà d’aquest conveni:


Que s’habilita a l’empresa per a l’ús comú especial del domini públic local en
compliment de la normativa vigent, per dur a terme el seu pla de desplegament de xarxa
de fibra òptica.
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el seu terme municipal, en benefici de la ciutadania i del seu teixit empresarial i que la seva
implantació es faci de la manera més eficient i amb el mínim impacte possible; entre les quals es
trobaria la construcció de xarxes de telecomunicacions de banda ampla,
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Primer.- Aprovar el model de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcoletge i
Adamo Telecom Iberia, S.A. amb CIF A35232357 per al desenvolupament i compartiment
d’infraestructures de telecomunicacions, d’acord amb els antecedents exposats i el text del qual
consta com a document annex a aquest acord.
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 i, particularment, que procedeixi a la signatura del referit conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en l’expedient i donar-hi la publicitat que
legalment procedeixi.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa explica que, com tots els regidors
saben, s’està procedint al desplegament de la fibra òptica al municipi.
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Per aquest motiu, l’empresa ADAMO va presentar a l’Ajuntament un model de conveni tipus
que regulava les condicions relatives a aquest desplegament així com a la utilització d’espais
municipals.
No obstant, explica la Sra. alcaldessa, aquest conveni es va considerar – a criteri municipal –
insuficient i es va demanar la col·laboració del Consorci Localret per tal de formular un model
de conveni que recollís les determinacions de la Llei de Telecomunicacions, contemplant la
utilització del vol, principalment, així com la ús d’espais municipals, a canvi d’una
contraprestació econòmica, tenint en compte que les condicions d’utilització d’aquests han de
tenir un caràcter neutral, transparent, equitatiu i no discriminatori.
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Tenint en compte aquests antecedents i a l’efecte de donar compliment a les condicions i
requisits que, en matèria de regulació de les telecomunicacions estableix la Llei 9/2014, de 9 de
maig de Telecomunicacions; així com el que preveu el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals així com el Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel que s’aprova el TRLMRLC i altres disposicions concordants, la Sra.
alcaldessa formula, al ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:
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Que es fixa un condicionant a l’empresa en el sentit que, en cas d’instal·lar xarxa per
façana (pública o privada) l’empresa serà responsable d’assumir, al seu càrrec, totes les
despeses vinculades a una eventual retirada de la xarxa en cas que, el seu titular, hagi de
dur a terme obres de reforma, rehabilitació, remodelació, enderroc, etc. sobre la
mateixa.
Que l’Ajuntament, en tot cas, ha de garantir l’eventual accés de qualsevol operador de
xarxes als bens de domini públic en condicions neutrals, transparents, equitatives i no
discriminatòries, sense que puguin establir-se drets preferents o exclusius a favor de cap
operador; la qual cosa afectaria tant a les condicions d’accés com a les eventuals
contraprestacions econòmiques que es fixin.
Que s’estableix una contraprestació econòmica addicional, al que resulta del pagament
per l’empresa amb motiu de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
sòl, subsòl i volada –O.F.26 d’Alcoletge, vinculada a la utilització d’infraestructura
municipal (espai facilitat a la Casa de la Vila), per un import de 706, 06 /any. Clàusula
vuitena del conveni.
Que la vigència del conveni és de 4 anys, a partir de la seva signatura, prorrogable per 4
anys més, per mutu acord; sens perjudicis dels que es preveu en matèria
d’autoritzacions per ús del domini públic local.
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Aquestes competències es van duu a terme, disposant de la corresponent autorització de la
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions de data 2 de febrer de 2005, resolució per mitjà
de la qual es va inscriure, al Registre especial de titulars d’autoritzacions generals, a
l’Ajuntament d’Alcoletge com a persona autoritzada per a l’explotació de xarxes per a la
prestació de serveis de comunicacions electròniques (Expedient RO 2005/0309), en els termes i
condicions previstos a l’autorització (RE 368, de 14 de març de 2005),
Aquest expedient es va sotmetre a informació pública per mitjà d’edictes publicats en el tauler
d’anuncis municipal, en el Diari Segre de 23 de juliol de 2005, en el BOP de Lleida núm. 101
de 26 de juliol de 2005 i en el DOGC núm. 4434, de 26 de juliol. No es van presentar
reclamacions ni al·legacions contra aquest acord, per la qual cosa esdevingué aprovat
definitivament,
Simultàniament i també en sessió plenària de 15 de juliol de 2005, l’Ajuntament d’Alcoletge, va
aprovar provisionalment, per a l’exercici 2005 i següents, l’ORDENANÇA FISCAL relativa a l
TAXA PEL SERVEI DE CONNEXIÓ A LA XARXA WIFI I PRESTACIO DE SERVEIS DE
COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES. Aquest acord fou sotmès a informació pública per
mitjà d’edictes publicats en el tauler d’anuncis municipal i BOP de Lleida núm. 101, de 26 d de
juliol de 2005, sense que es formulessin al·legacions. El text íntegre de l’O.F. 28 fou publicat al
BOP de Lleida núm. 123, de 8 de setembre de 2005,

Maria Lluïsa Prat Boneta
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La darrera modificació d’aquesta Ordenança Fiscal s’aprovà per a la seva entrada en vigor l’any
2012 (BOP núm. 182 de 24 de desembre de 2011), establint-se unes tarifes a aplicar de:
-

Alta al servei:
Quota anual:

17,50 €
132 €

L’Ajuntament, a l’empara d’aquesta Ordenança Fiscal aprova, anualment, el padró fiscal relatiu
a aquesta taxa i la posa al cobrament en els terminis de cobrament establerts per calendari fiscal,
En quant a la gestió del servei, l’Ajuntament va aprovar per decret d’alcaldia núm. 48/2007, de
23 d’abril, un plec de clàusules econòmic administratives particulars per a la contractació dels
serveis de CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL SERVEI DE XARXA WIFI I
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En la mateixa data l’Ajuntament en ple va aprovar el document de sol·licitud de connexió al
servei públic denominat “XARXA WIFI I
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES”,
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L’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió plenària celebrada el dia 15 de juliol de 2005, va adoptar
l’acord relatiu a la creació, establiment i implantació del servei públic denominat XARXA WIFI
I PRESTACIO DE SERVEIS DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES, establint-se –
tanmateix – un servei de gestió directa per part de la Corporació,
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5. Supressió del servei públic denominat xarxa wifi i prestació de serveis de comunicacions
electròniques.

Codi Segur de Validació

Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels deu regidors de la Corporació presents a la sessió.
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A més s’han fixat, com ja s’estableix per a altres empreses de serveis, una sèrie de condicions
en cas de retirada de fils per façanes en supòsits d’actuacions posterior a càrrec del titular de
l’immoble, el pagament de la taxa de l’1,5% dels ingressos bruts determinada per la normativa
d’hisendes locals, etc.
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Aquest contracte fou adjudicat a favor del Sr. Albert Clivillé Martí i Lluís Coloma Penella
(TECNOLOGIA LLIURE), en els termes i condicions econòmiques proposats i amb una durada
de 18 mesos des de l’endemà de la data de signatura del contracte (22/05/2007), prorrogable per
successius períodes d’un any, sense que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues,
superi els 4 anys. S’han tramitat les successives pròrrogues fins esgotar la vigència contractual
prevista,
Tanmateix, en l’actualitat es segueix prestant el servei per part de l’empresa indicada, en
concepte de contracte menor,

Maria Jesús Pena Navarra
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L’Ajuntament, tanmateix, va signar un contracte administratiu de cessió temporal d’ús de
diverses porcions de finques municipals (finca Mirador del Segrià, Finca Tossal dels Morts i
Casa de la Vila) on l’empresa TECNOLOGIA LLIURE, te instal·lades antenes per presta el
servei. El contracte fou signat el 26 de febrer de 2015 i la seva vigència s’estableix per un
període de 8 anys, prorrogables 4 anys més,
Tanmateix, a partir de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, les Administracions
Públiques, no poder ser operadors directament sinó que han de fer-ho a través d’una societat o
entitat amb aquest objecte social (art. 9.3 de la LGTel), per tant, no hauria de ser l’Ajuntament
d’Alcoletge, en el seu cas, qui estigués inscrit en el Registre d’Operadors, sinó ho hauria de fer
una entitat o societat municipal a traves de la qual exercici les seves activitats de comunicacions
electròniques, havent d’actuar sota el principi d’inversor privat
L’Ajuntament d’Alcoletge no disposa ni te interès de constituir cap societat o entitat que pugui
prestar aquest servei, cal deixar sense efecte el servei públic creat en 2005,
D’acord amb aquests antecedents i tenint en compte els criteris establerts per la LGTel,
l’Ajuntament, hauria de deixar de prestar el servei i actuar com a operador i permetre, a
qualsevol operador que ho sol·liciti, la prestació d’aquest servei XARXA WIFI I PRESTACIO
DE SERVEIS DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES, sota els principis i en condicions
neutrals, objectives, transparents, equitatives i no discriminatoris. Així mateix, la LGTel preveu
expressament que l’ocupació o el dret d’us del domini públic per a la instal·lació o explotació
d’una xarxa no podrà ser atorgat o assignat per mitjà de cap procediment de licitació (art. 30 de
la LGTel),
Així, l’art. 2 de la LGTel estableix, en el seu art. 1 que les telecomunicacions són serveis
d’interès general que es presten en règim de lliure competència,
Tenint en compte aquests antecedents i a l’efecte de donar compliment a les condicions i
requisits que, en matèria de regulació de les telecomunicacions (xarxes i prestació de
comunicacions electròniques i recursos associats ) estableix la Llei 9/2014, de 9 de maig de
Telecomunicacions, la Sra. Alcaldessa formula al ple de la Corporació la següent proposta
d’acord:
Primer.- Acordar la supressió del servei públic denominat xarxa wifi i prestació de serveis de
comunicacions electròniques, com a servei prestat directament per l’Ajuntament d’Alcoletge, en
els termes dels articles 2, 9.3 i concordants de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de
Telecomunicacions, les Administracions Públiques. Aquesta supressió serà efectiva a partir del
dia 1 de juliol de 2017.
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PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES, per mitjà de
procediment negociat sense publicitat,
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Setè.- Modificar, parcialment, les condicions fixades en el contracte signat entre
l’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE i l’empresa TECNOLOGIA LLIURE S.C.P. el dia 26 de
febrer de 2015, per a la cessió temporal d’us de bens de titularitat municipal; en els termes
descrits en el conveni de col·laboració a què es refereix el punt anterior.
Vuitè.- Notificar i publicar aquest acord com legalment procedeixi. Particularment es procedirà
a la publicació dels acords relatius a la supressió del servei públic i derogació de l’ordenança
fiscal núm. 28, en els mateixos termes i condicions en què foren publicats els acords de la seva
implantació i aprovació.
Abans de sotmetre’s la proposta a votació la Sra. alcaldessa explica que les argumentacions
esmentades en el punt anterior relatiu al desplegament de la fibra òptica i l’aplicació de la
normativa en matèria de telecomunicacions resulten, també, d’aplicació en aquest punt.
Així, explica, cal tenir en compte que l’Ajuntament no pot dur a terme aquest servei. Segons la
normativa de telecomunicacions i consultat l’assumpte amb els responsables de Localret, la
configuració d’un servei d’accés a internet mitjançant tecnologia wifi, com a servei públic, és
incorrecte ja que les telecomunicacions són serveis d’interès general que es presten en règim de
lliure concurrència. Per tant, en tot cas, el que l’Ajuntament hauria de fer seria constituir-se com
a operador de comunicacions electròniques però – alhora i a nivell intern – l’Ajuntament hauria
de dur a terme i tramitar un expedient d’activitat econòmica.
En definitiva, a partir de la Llei 9/2014, les Administracions Públiques no poden ser operadores
directament sinó que ho han de fer a través d’una societat o entitat amb aquest objecte social.
Per resoldre, doncs, aquesta situació s’ha considerant necessari adoptar els acords indicats.
Per això s’ha previst la supressió d’aquest servei públic de manera que, a partir d’ara, els usuaris
contactaran directament ja sigui amb l’operador actual o, amb qualsevol altre que ofereixi el
servei, per tal de disposar de xarxa wifi, si es del seu interès.
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Sisè.- Aprovar el model de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcoletge i
Tecnologia Lliure SCP, per al servei d’accés a internet per mitjà de tecnologia WiFi al municipi
d’Alcoletge, que consta com a document annex, i autoritzar la Sra. alcaldessa per tal que en
procedeixi a la seva signatura.

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

Cinquè.- Liquidar amb l’empresa TECNOLOGIA LLIURE, SCP, amb CIF J25672437, les
despeses vinculades a la gestió de la consultoria i assistència del SERVEI DE XARXA WIFI I
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES, que es generin des
del dia 1 de gener de 2017 i fins el dia 30 de juny de 2017, ambdós inclosos.

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

Quart.- Autoritzar, expressament, la Sra. Alcaldessa per tal de modificar, si s’escau, el
calendari fiscal relatiu a aquesta taxa així com per aprovar el darrer padró corresponent a la
gestió del servei des del dia 1 de gener de 2017 i el dia 30 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Codi Segur de Validació

Tercer.- Derogar, de forma expressa, l’ordenança fiscal municipal núm. 28 (ORDENANÇA
FISCAL relativa a la TAXA PEL SERVEI DE CONNEXIÓ A LA XARXA WIFI I
PRESTACIO DE SERVEIS DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES).

Url de validació

Segon.- Sol·licitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competència (CNMC), en
correspondència al que es preveu en el punt anterior, que es doni de baixa del Registre especial
de titulars d’autoritzacions generals, a l’Ajuntament d’Alcoletge com a persona autoritzada per
a l’explotació de xarxes per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques (Expedient
RO 2005/0309).

12/07/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

12/07/2017 Alcaldessa
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

El Sr. Iglesias també demana si, en tal cas, s’hauria de fer un concurs per determinar l’empresa
o empreses prestadores del servei.
La Sra. alcaldessa indica que no, perquè es un servei que no presta el municipi, sinó un servei
privat que presten tercers, en règim de lliure competència. I, per la seva banda, si l’Ajuntament
vol disposar de servei wifi en algun o alguns edificis municipals, ho haurà de contractar com
legalment procedeixi.
El Sr. Carvajal pregunta, també, si les antenes que hi ha al Mirador si són de Tecnologia Lliure
o de l’Ajuntament. El Sr. Pifarré indica que són de l’empresa i aquesta pagarà per utilitzar els
espais municipals.
El Sr. Iglesias pregunta om es que en moltes ciutats hi ha servei municipal wifi, ja que considera
que s’ha convertit en una necessitat bàsica i, sobretot, per a moltes famílies amb recursos
limitats. El Sr. Iglesias considera que – fins ara – l’Ajuntament donava un servei als veïns molt
bo i a un preu molt econòmic.
La Sra. alcaldessa i el Sr. Pifarré responen indicant que, aquests municipis, es possible que
disposin d’empreses públiques amb aquest objecte social o, també, que disposin d’espais on
facilitin a tothom un servei wifi, que paga l’Ajuntament a un operador del servei.
La Sra. alcaldessa manifesta que la voluntat de l’Ajuntament és mantenir el servei de wifi
gratuït en diferents punts del municipi, com fins ara, com serien la biblioteca, el tossal, el
pavelló, les piscines i, fins i tot, potenciar-ho.
El Sr. Iglesias comenta que mentre no s’incrementin substancialment els preus ho troba
coherent. El problema serà si els preus augmenten excessivament a partir d’ara.
La Sra. alcaldessa comenta que, per les informacions que té, els increments seran petits d’entorn
a un euro.
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El Sr. Iglesias demana si, en relació al tema del preu i el compromís del seu manteniment, hi ha
algun tipus de conveni o contracte que ho estableixi, a la qual cosa el Sr. Pifarré comenta que
això no es pot establir ni obligar ja que el servei, a partir d’ara, és un servei privat i sotmès al
principi de lliure competència.

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

Es possible, però, que s’augmenti però no de forma significativa i, això, alhora, també permetrà
fer noves inversions i millorar el servei.

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

En quant al preu del servei wifi s’informa que la previsió inicial és que es mantingui si bé serà
un servei privat. No obstant, des de l’Ajuntament, es va demanar que en la mesura del possible
es mantinguessin preus.

Codi Segur de Validació

La Sra. alcaldessa explica que li consta que aquesta empresa s’ha fet usuària dels serveis de
fibra òptica de manera que, a partir d’ara, el servei wifi serà també més ràpid, un cop es disposi
del cablejat que ha d’arribar al Mirador.

Url de validació

A traves del conveni el que si que es regula es l’ús dels espais de titularitat municipal que
l’empresa Tecnologia Lliure, S.C.P. està duent a terme i les contraprestacions econòmiques
pertinents.

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030
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Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels deu regidors de la Corporació presents a la sessió.
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià
(CECS) i l’Ajuntament d’Alcoletge.
Atès que per part de l’Ajuntament d’Alcoletge, es considera convenient potenciar el
coneixement del territori i promoure la recerca en l’àmbit de la comarca del Segrià,

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

12/07/2017 Alcaldessa

Signatura 2 de 2

12/07/2017 Secretària-Interventora

Atès que ens consta l’existència del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (CECS) constituït
per un grup ampli i divers de persones amb inquietuds culturals, mediambientals i socials que
s’ha unit pel seu interès en conèixer i donar a conèixer el Segrià des de diferents àmbits i
aspectes, que promouen les tasques abans indicades,
Atès que es voluntat de l’Ajuntament d’Alcoletge, com ha succeït amb altres municipis de la
Comarca, com Alcarràs, Alcanó o Artesa de Lleida, de participar en els projectes que impulsa el
CECS, mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració, segons model que s’aporta de
forma annexa, amb una vigència de 2 anys, prorrogable tàcitament, en els termes indicats en el
conveni,
Atès que, els objectius d’aquest conveni serien:
1. Potenciar el coneixement de l’àmbit territorial de la comarcal del Segrià.
2. Activar, dinamitzar i acollir projectes de recerca i estudis sobre el patrimoni cultural,
històric, natural i social, a través de les diferents ciències i tècniques per tal de generar i
difondre el coneixement sobre la comarca del Segrià.
3. Divulgar els estudis i les recerques sobre patrimoni cultural, històric, natural i social que
tinguin com a àmbit d’estudi la comarcal del Segrià i les seues zones d’influència,
Atès que, amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament d’Alcoletge es compromet a les
següents accions:
1. Fer una aportació anual de 150 € per col·laborar amb l’Associació.
2. Proposar al poble d’Alcoletge com a seu per a unes jornades d’estudi organitzades pel
CECS.
3. Col·laborar amb les activitats que organitza el CECS, especialment aquelles que es
puguin desenvolupar en el poble d’Alcoletge. El format de la col·laboració, tant si es de
caire econòmic com si no, s’haurà d’acordar abans del desenvolupament de cada
activitat.
Paral·lelament per part del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià, s’assumeix els compromisos
de:
1. Fer constar l’Ajuntament d’Alcoletge a la web del CECS com a entitat col·laboradora.
2. Difondre aquelles activitats que segueixin els objectius de les dues entitats i que es
duguin a terme al poble d’Alcoletge.
3. Col·laborar amb el poble d’Alcoletge amb totes aquelles activitats que persegueixin els
objectius citats en el conveni.
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El Sr. Pifarré també puntualitza que, fins ara, i amb els preus aplicats l’empresa que prestava el
servei no podia dur a terme inversions en la xarxa cosa que, a partir d’ara, podrà fer en millors
condicions.

12/07/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra
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Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. Alcaldessa explica que l’entitat amb la que es
signa aquest conveni, per un període de 2 anys, prorrogable 2 anys més, és una entitat sense
ànim de lucre dedicada a fer estudis i potenciar la comarcal del Segrià.
Es una entitat, explica, de caire multidisciplinari que s’integra per arqueòlegs, historiadors,
juristes, entre d’altres, que fan tasques de promoció comarcal.
La Sra. Alcaldessa comenta que, després d’haver mantingut contactes amb ells, s’ha considerat
convenient establir un marc de col·laboració estable per mitjà d’aquest conveni.
El conveni fixa l’obligació d’una aportació anual de 150 € i, com a contrapartida, el CECS es
compromet a fer xerrades i estudis vinculats a temes de patrimoni, cultura, etc.
El Sr. Flores intervé per comentar que, en realitat, ja hi havia una col·laboració amb el CECS
però no estava instrumentalitzada per mitjà de cap conveni.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels deu regidors de la Corporació presents a la sessió.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

12/07/2017 Alcaldessa

7. Modificació d’ordenances fiscals. Servei Municipal de la Llar d’Infants. Aprovació
provisional.
Per provisió d’alcaldia s’ha acordat la modificació de diverses ordenances fiscals, en particular,
la l’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27, relativa al SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR
D’INFANTS per tal que pugui entrar en vigor, un cop publicada definitivament, a partir del curs
2017/2018,
Aquesta modificació procedeix tramitar-la amb antelació respecte del període ordinari de
modificació de les OOFF ja que el curs escolar 2017-2018, s’inicia el setembre i caldria que els
canvis que s’acordin estiguin publicats abans d’aquesta data,
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Quart.- Donar trasllat d’aquest acord i documentació complementària al Centre d’Estudis
Comarcals del Segrià i donar-hi la publicitat que legalment procedeixi.

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

Tercer.- Acordar que els imports que, en concepte de quota anual, s’hagin d’abonar per part de
l’Ajuntament d’Alcoletge a favor del CECS, es facin amb càrrec a la partida 334.480.00 del
pressupost de 2017, relativa a transferències corrents a famílies i entitats sense finalitat de lucre.

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

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.

Codi Segur de Validació

Primer.- Acordar la signatura del conveni de col·laboració proposat entre el CENTRE
D’ESTUDIS COMARCALS DEL SEGRIÀ, amb domicili a Artesa de Lleida, carrer dels
Gallart núm. 7 i NIF G25747932 i l’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE, d’acord amb els
antecedents exposats i el text del qual consta com a document annex a aquest acord.

Url de validació

Vistos aquests antecedents i considerant el que preveuen els articles 52 i concordants 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:

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030
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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 de la modificació de l’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27. SERVEI
MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS, en quant al seu article 3, TARIFES, per tal de
recollir les modificacions derivades dels canvis en els horaris de funcionament del centre per al
proper curs 2017/2018,

Maria Jesús Pena Navarra
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Les modificacions proposades prenen en consideració que de l’actual sistema de
funcionament del centre distribuït en diferents franges horàries i preus aplicables com
són:
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

67 €
33,50 €
92 € / mes

129 €/ mes
161 € / mes

De 7.45 hores a 17.45 hores (ininterrompudament)
e)Franges horàries complementàries
e.1) Per un hora de guarda diària que pot ser:
18 €/ mes
OPCIO A: De 8.00 a 9.00 hores

Maria Lluïsa Prat Boneta
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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

17 €
92 € / mes

De 9.00 hores a 12.30 hores
De 15.00 hores a 16.30 hores
c) Horari intensiu

129 €/ mes
Pàgina 17 de 35
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Url de validació

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.

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030
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161 € / mes

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:

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

Maria Jesús Pena Navarra
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De 8.00 hores a 18.00 hores (ininterrompudament)
e)Franges horàries complementàries
e.1) Per un hora de guarda diària que pot ser:
OPCIO A: De 8.00 a 9.00 hores
OPCIO B: De 12.00 a 13.00 hores
OPCIO C: De 17.00 a 18.00 hores
f) Per hores esporàdiques
Per cada hora que es realitzi de manera de continua

9 €/ mes
9 €/ mes

18 €/ mes

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.
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.

12/07/2017 Alcaldessa

Es modifica per un nou sistema de funcionament en què el centre s’ajusta, principalment, a
l’horari del CEIP, la qual cosa obliga a regularitzar franges horaris i preus aplicables, en els
termes que s’indiquen:
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

c) Horari base

67 €
33,50 €
92 € / mes

Maria Lluïsa Prat Boneta
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De 9.00 hores a 12.30 hores
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Url de validació

De 8.00 a 15.00 hores

Codi Segur de Validació
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d.1) Acollida migdia: De 12.30 a 13.00 h.

9 €/ mes

d.2) Acollida matinal: De 7.45 a 9.00 h.
18 €/ mes
d.3) Acollida matinal esporàdics:
3, 40 € /dia
2. Període: escola d’estiu
a) Drets de matrícula de l’escola d’estiu

b) Horari base

17 €
92 € / mes

De 9.00 hores a 12.30 hores
De 15.00 hores a 16.30 hores
c)Franges horàries complementàries

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

12/07/2017 Secretària-Interventora

c.1) Acollida migdia: De 12.30 a 13.00 h.

9 €/ mes

c.2) Acollida matinal: De 7.45 a 9.00 h.
18 €/ mes
c.3) Acollida matinal esporàdics:
3, 40 € /dia

Les tarifes d’escola d’estiu es podran fraccionar, a excepció de la matricula, proporcionalment,
per quinzenes, segons les necessitats de l’usuari.
o
o

Servei de menjador fix ( càtering ):
Servei eventual de menjador ( càtering ) :

6, 20 €/ dia.
6, 80 €/ dia

Vistos els antecedents exposats, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment per la modificació de l’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27.
SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS, en quant al seu article 3, TARIFES que
quedarà redactat en els termes següents:
Article 3. Tarifes.
Per cada alumne

Euros

12/07/2017 Alcaldessa

1. Període: curs escolar (setembre / juny )
c) Drets de matrícula per curs escolar
d) Per a matrícules formalitzades durant els mesos de febrer a juny

c) Horari base

Maria Lluïsa Prat Boneta

92 € / mes

De 9.00 hores a 12.30 hores
De 15.00 hores a 16.30 hores
d)Franges horàries complementàries
d.1) Acollida migdia: De 12.30 a 13.00 h.

Signatura 1 de 2

67 €
33,50 €

9 €/ mes
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De 15.00 hores a 16.30 hores
d)Franges horàries complementàries

Codi Segur de Validació
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18 €/ mes
d.3) Acollida matinal esporàdics:
3, 40 € /dia
2. Període: escola d’estiu
a) Drets de matrícula de l’escola d’estiu

17 €
92 € / mes

b) Horari base
De 9.00 hores a 12.30 hores
De 15.00 hores a 16.30 hores
c)Franges horàries complementàries
c.1) Acollida migdia: De 12.30 a 13.00 h.

9 €/ mes

c.2) Acollida matinal: De 7.45 a 9.00 h.
18 €/ mes
c.3) Acollida matinal esporàdics:

Maria Jesús Pena Navarra
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3, 40 € /dia
Les tarifes d’escola d’estiu es podran fraccionar, a excepció de la matricula, proporcionalment, per
quinzenes, segons les necessitats de l’usuari.
o
o

Servei de menjador fix ( càtering ):
Servei eventual de menjador ( càtering ) :

6, 20 €/ dia.
6, 80 €/ dia

Segon.- Acordar que, aquesta modificació, un cop aprovada definitivament i publicada, entrarà
en vigor a partir de l’inici del curs escolar 2017/2018 i fins que se n’acordi la seva modificació
o derogació expresses.
Tercer.- 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.
Abans de sotmetre la proposta a votació intervé el regidor Sr. Oscar Flores per comentar que,
aquesta modificació, forma part de tot un projecte més ampli destinat a millorar el servei de la
Llar, amb l’objectiu de donar un servei de la màxima qualitat.
Així el que s’ha fet, en aquest cas, ha estat simplificar els horaris reduint-los un horari bàsic de 9
a 12.30 i de 15 a 16.30 pel qual els usuaris pagaran 92 €. Abans, en canvi, hi havia una
multiplicitat d’horaris. Explica el regidor que, havent treballat el tema entre els responsables de
la Llar i l’Ajuntament, s’ha fet aquesta proposta de simplificació, sens perjudici de mantenir les
franges d’acollida i s’han eliminat dos horaris que, fins ara, operaven com era l’horari intensiu i
el complet.
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d.2) Acollida matinal: De 7.45 a 9.00 h.
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Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels deu regidors de la Corporació presents a la sessió.
8. Ratificació de l’acord sol·licitant subvenció per al funcionament de l’EMMA Julià
Carbonell per al curs 2015/2016.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

12/07/2017 Alcaldessa

Atès que, a l’empara de l’escrit de 4 de maig de 2017, del Departament d’Ensenyament es va
informar de la possibilitat de presentar petició de subvenció per al manteniment de les escoles
de música municipal per al curs 2015/2016,
Atès que d’acord amb aquests antecedents i tenint en compte el cost de funcionament de
l’escola de música i els ingressos obtinguts per la gestió de la mateixa, generen un desequilibri
de 10.712, 60 €,
Atès que, per aquest motiu i atesa la urgència de la tramitació de l’expedient es va dictar decret
d’alcaldia de data 25 de maig de 2017 (Decret 123/2017), pel qual es van adoptar els acords
que, en la seva part dispositiva, preveuen el següent:
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Finalment, el Sr. Flores indica que si be es manté en ordenança per aquest any no s’ha exigit el
pagament dels 17 € en concepte de matrícula d’estiu. Molts pares, indica, no entenien el perquè
d’aquest import quan els seus fills o filles ja assistien tot l’any a la Llar i pagaven la
corresponent matrícula. Així, es cert que potser seria adient exigir aquest import per a alumnes
que demanin participar en l’escola d’estiu sense ser alumnes habituals de la Llar, però no per a
la resta. Sigui com sigui, indica, pel que fa a l’escola d’estiu d’aquest mes de juliol no s’ha
exigit el pagament de la matrícula.

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

La Sra. Alcaldessa destaca que l’objectiu es incrementar la qualitat de l’educació, que les
educadores es puguin reunir, planificar, preparar material i desconnectar dels nens,
principalment.

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

El Sr. Flores i la Sra. Alcaldessa comenten que, aquests canvis, no incidiran en el que paguen
els pares perquè, el monitoratge, ja es pagava amb les quotes d’horari intensiu i horari complet,
amb la diferencia que la tasca la feien les tècniques de la Llar i, ara, ho farà una empresa
externa.

Codi Segur de Validació

El Sr. Flores indica que això es una demanda que ve de llarg i creu que era la única llar d’infants
en què en servei de monitoratge de menjador el duien a terme les mateixes TEI. El regidor creu
que aquesta mesura és necessària, entre d’altres, per un tema d’organització de la Llar d’Infants.
Considera que no era lògic que les monitores estiguessin des de les 8 del matí i fins a les 17
hores sense disposar d’una estona per estar al marge dels nens i poder fer altres coses ja que, al
seu criteri, un centre no pot funcionar si els educadors no tenen espais per treballar. El Sr. Flores
puntualitza que l’horari de les tècniques de la Llar no canviarà però hi haurà una franja en què
treballaran sense nens, a fi i efecte de millorar la Llar d’Infants.

Url de validació

La Sra. Alcaldessa intervé també per comentar que, si bé no afecta aquest punt, és important
destacar que a partir del proper curs escolar hi haurà un servei de monitoratge de menjador
extern i, per tant, aquestes tasques no les faran les tècniques de la Llar d’Infants. Aquest servei
es previst que el dugui a terme l’empresa MN Càtering, que també ho fa al col·legi públic,
habilitant dos monitores dues hores i una monitora 3 hores.

Codi Segur de Validació
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Primer.- Acordar demanar una subvenció al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, per un import de DEU MI SET-CENTS DOTZE EUROS
AMB SEIXANTA CÈNTIMS, per al funcionament de les escola de música municipal
“Julià Carbonell” i corresponent al curs 2015/2016. Codi centre: 2500963.
Segon.- Que aquesta resolució es ratifiqui pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que celebri.(...)”
Considerant, en definitiva, que a la mateixa resolució es preveia expressament que s’hauria de
ratificar per part del ple de la Corporació,
Vistos, per tant, els antecedents exposats, la Sra. alcaldessa formula, al ple de la Corporació, la
següent proposta d’acord:

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

12/07/2017 Secretària-Interventora

Primer.- Ratificar el contingut del decret d’alcaldia núm. 123/2017, de 25 de maig, en els
termes exposats en el cos d’aquesta resolució.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels deu regidors de la Corporació presents a la sessió.
9. Petició de bonificació per supressió de barreres arquitectòniques en expedient de
llicència d’obres núm. 42/2016
Vistes les instàncies presentades pel Sr. Ignasi Piñero Casamayor, actuant en qualitat de
secretari-administrador de la CP MIRALBÓ 69-71, amb CIF H25238444, en data 23/09/2016
(RE 1866) i 31/05/2017 (RE 1221), relatives a la sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres en l’expedient LIOB 42/2016 (Supressió de barreres
arquitectòniques en accés d’edifici plurifamiliar entre mitgeres) i, examinada la documentació
que l'acompanya,
Les peticions es fonamenten en la instal·lació en l’edifici esmentat, que disposa de dues escales
d’accés, (núm. 69 i núm. 71), de dos ascensors - un per cadascun dels vestíbuls - per millorar
les condicions de mobilitat dels veïns, actuació autoritzada per decret d’alcaldia núm. 154/2016,
de 12 d’agost de 2016 i notificada als interessats en data 1 de setembre de 2016,
L’import de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) liquidat, d’acord amb el
pressupost d’execució material de l’actuació, s’eleva a un total de 3.561, 29 €.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

12/07/2017 Alcaldessa

En la petició s’argumenta que en l’edifici hi resideixen un nombre important de persones grans,
amb progressius problemes de mobilitat i que, en l’escala núm. 71 de l’immoble, hi resideix
I.R.A. amb DNI núm. 47680**** , que té un grau de minusvalidesa permanent reconegut,
Consta, com a documentació complementària, aportada de forma annexa a les dues instàncies
presentades, el següent:
— Acta de la comunitat acordant la realització de les obres, de data 01/04/16.

— Certificat tècnic de data 08/09/16 en què s’acredita que, les obres a realitzar
afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de l’immoble.
— Document justificatiu de la liquidació de l’ICIO relatiu a aquesta actuació,
de data 22/05/17.
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De conformitat amb el que es disposa en l'article 103.2.a) del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Sra.
alcaldessa formula al ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer.- Denegar, a l’empara dels antecedents exposats, la petició de bonificació formulada
per CP MIRALBÓ 69-71, amb CIF H25238444, en relació a la liquidació de l’ICIO en
l’expedient LIOB 42/2016 (Supressió de barreres arquitectòniques en accés d’edifici
plurifamiliar entre mitgeres. C,/ Miralbó 69-71), per quant no s’acredita el compliment de tots
els requisits exigits en l’art. 3 de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’ICIO, per a
l’obtenció de la bonificació del 90%, a favor de les construccions, instal·lacions i obres que
afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. Requisit no acreditat:
Mobilitat reduïda del peticionari.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

12/07/2017 Alcaldessa

Segon.- Notificar aquesta resolució a l'interessat, amb indicació dels recursos que procedeixin.
La Sra. alcaldessa comenta que el motiu de la seva proposa es fonamenta en què no es
compleixen els requisits legals i, per tant, malauradament consideren que no es pot atendre la
situació ja que, en cas contrari, s’estaria cometen una il·legalitat. S’han analitzat si s’ajustava a
la norma però no es possible admetre-ho d’acord amb la normativa vigent.
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Vist l’informe d’intervenció, en el qual es conclou que no s’ha acreditat el compliment de tots
els requisits establerts en l’ordenança fiscal municipal núm. 4 ja que no s’ha justificat ni
acreditat el requisit previst en l’apartat (e) relatiu a la mobilitat reduïda del peticionari,
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a) Petició expressa de l’interessat.
b) Acreditació de què l’interessat i sol·licitant de la llicència es titular de
l’immoble en què s’han de realitzar les obres o que constitueix la seva vivenda
habitual, mitjançant l’aportació del certificat d’empadronament i/o
convivència.
c) Acreditació tècnica de què les obres afavoreixen les condicions d’accés i
habitabilitat a l’immoble.
d) Acreditació d’un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %.
e) Acreditació de la mobilitat reduïda del peticionari.

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

Considerant que l’Ordenança fiscal municipal núm. 4 determina que, per a l’obtenció de la
bonificació del 90%, a favor de les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats, cal aportar:

Codi Segur de Validació

Considerant l’informe de secretaria en relació als requisits en quant a la tramitació de
l’expedient, i examinada la documentació que l’acompanya,
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— Notificació relativa a la resolució, de data 12/12/16, per la qual es qualifica
el grau de discapacitat (revisió de grau) de la Sra. I.R.A. amb DNI núm.
47680**** , en què es reconeix:
— Grau de discapacitat (superior al 33%)
— Reconeixement del recurs d’una altra persona
per als actes de la vida diària
— Indicació relativa a que no supera el barem que
determina l’existència de dificultats de
mobilitat.

Codi Segur de Validació

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

d3265bed63ae4740b85292702affe9b1001

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. Maria Carme Lladós, Sr. Josep
Ma. Mateu, Sr. Josep Ma. Pifarré, Sr. Oscar Flores.
Abstencions: Sr. Sebastià Ribes, Sr. Josep Carvajal, Sr. Xavier Iglesias, Sra. Núria Mirada.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels deu regidors de la Corporació presents a la sessió.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

12/07/2017 Secretària-Interventora

10. Determinació de les Festes Locals d’Alcoletge. Any 2018.
Vist el contingut de l’escrit tramès per la Delegació Territorial del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de data 13 de juny de 2017 (RE 1446, de 19 de juny),
sol·licitant que es procedeixi a la determinació de les dues festes locals per a l’any 2018, als
efectes de la fixació del calendari oficial de festes laborals, la qual cosa s’haurà de comunicar
abans del dia 31 de juliol de 2017,
Considerant que, d’acord amb l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes
laborals dues seran locals,
Considerant, tanmateix, que les festes locals hauran d’ésser fixades per Ordre del Conseller de
Treball a proposta dels municipis respectius,
Considerant que, a l’empara de l’art.46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, aquesta proposta
s’haurà de formular mitjançant acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament tenint en compte que les
dues festes locals no podran escaure’s en diumenge ni en cap dels dies assenyalats com de festa
oficial,
Vistos aquests antecedents i, considerant la celebració de les festes tradicionals durant els mesos
de maig i setembre, en què habitualment es fixen els divendres que coincideixin amb el segon
cap de setmana de maig i el tercer cap de setmana de setembre, la Sra. alcaldessa formula, al ple
de la Corporació, la següent proposta d’acord:
Primer.- Establir com a festes locals del municipi d’Alcoletge per a l’any 2018, els dies 11 de
maig de 2018 i el dia 14 de setembre de 2018.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

12/07/2017 Alcaldessa

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Delegació Territorial del Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya, com legalment procedeixi.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels deu regidors de
la Corporació presents a la sessió.
11. Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’impost sobre
l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana.
Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017, s’han declarat
inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Històric
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El Sr. Iglesias manifesta, en relació a la decisió a adoptar, que ells no coneixen en detall el cas
ni de què es tracta ni la normativa concreta d’aplicació i, per això, es fa difícil determinar el
sentit del vot.

Codi Segur de Validació
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Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

12/07/2017 Secretària-Interventora

Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU continguda al
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta llei és pràcticament
idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa declarades inconstitucionals, raó
per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi de pronunciar sobre els esmentats articles del
TRLHL que regulen el que popularment es coneix com a pressupost sobre la plusvàlua, ho farà
en termes equivalents als de la Sentència de referència.
Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments haguessin de
procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en relació a terrenys que
no havien experimentat un increment de valor, com a conseqüència d’una regulació estatal
incorrecta els efectes negatius de la qual no s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.
Vistos aquests antecedents, la Sra. alcaldessa, a iniciativa dels grups municipals de CiU i ERCAM, i a l’empara del model de moció elaborada per l’ACM i la FMC, proposen al ple de la
corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei de
modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl
deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts a l’esmentada
Sentència del TC.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure, en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
per a 2017, una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte d’una
Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades
en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia experimentat
cap increment.
Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió i
liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa Urbana.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

12/07/2017 Alcaldessa

Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant del
finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions sostenibles
econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències que els pertoquen.
Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de
Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC, així com a l’OAGRTL de
la Diputació de Lleida, als efectes legals oportuns.
Abans de sotmetre la proposta a votació el regidor Sr. Josep Ma. Pifarré intervé per explicar que
aquest impost grava l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i, arran de la crisi
econòmica que va iniciar-se l’any 2008, els immobles cada cop han anat perdent valor i, en
canvi, l’impost s’ha continuat liquidant tot i que, molts cops, en lloc de un increment de valor hi
ha hagut un decrement de valor. El regidor considera que això no es correcte i aquest, també, es
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de Guipúscoa, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència
d’increments de valor.
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El Sr. Carvajal pregunta si això es fa únicament a nivell d’Alcoletge o a nivell general.
La Sra. alcaldessa indica que es tracta d’una proposta formulada per l’ACM i la FMC, enviada a
tots els municipis de manera que, aquests, a través dels seus plens, puguin adoptar els acords
que estimin pertinents aprovant o no aquesta moció. Per tant es una proposta general.
El Sr. Carvajal indica que tenia informació de que diversos ajuntaments s’havien agrupat per
demanar-ho, fa temps enrere.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels deu regidors de la Corporació presents a la sessió.
12. Informes d’alcaldia

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

12/07/2017 Alcaldessa

Signatura 2 de 2

12/07/2017 Secretària-Interventora

12.1.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 2017/93, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 3, per import de
96.530,60 €.



Decret 2017/116, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 4, per un import
de 9.010,00 €.



Decret 2017/127, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 5, per un import
de 4.388,23 €.



Decret 2017/122, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 6, per un import
de 93.202,15 €.



Decret 2017/135, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 7, per un import
de 74.833,46 €.

Tots els regidors presents resten assabentats del contingut d’aquest decret.
La senyora alcaldessa informa que, tenint en compte el volum d’assumptes sotmesos a la
consideració d’aquest ple i tenint en compte que en breu s’inciarà l’elaboració del butlletí
informatiu que recollirà totes les actuacions semestrals de la gestió municipal, no s’ha preparat
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el criteri que ha adoptat el TC, per mitjà d’una sentència de febrer de 2017 i, per tant, considera
que s’hauria de modificar la normativa de l’impost i és això el que es demana amb aquesta
proposta.
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13. 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:



Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

12/07/2017 Secretària-Interventora























Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

12/07/2017 Alcaldessa







Decret 81/2017. Decret relatiu a l’atorgament de subvenció al Club Ciclista Alcoletge.
Decret 82/2017. Decret relatiu a l’atorgament de subvenció al Grup d’Escacs
d’Alcoletge. Temporada 2017.
Decret 83/2017. Decret relatiu a la incoació d’expedient de baixa d’ofici al PMH.
Decret 84/2017. Decret relatiu a l’atorgament de llicència de tinença de gos perillós.
Decret 85/2017. Decret relatiu a l’adjudicació del contracte menor per a la construcció
de 27 nínxols al cementiri municipal a favor de Galo Vélez González.
Decret 86/2017. Decret relatiu a la concessió d’un gual a favor de M.C.V.
Decret 87/2017. Decret relatiu a la concessió d’un gual a favor de E.LL.C.
Decret 88/2017. Decret relatiu a la baixa d’un gual sol·licitada per C.J.R.
Decret 89/2017. Decret relatiu a l’aprovació de la liquidació de 2016.
Decret 90/2017. Decret relatiu al trasllat d’expedient de baixa al PMH 2013.
Decret 91/2017.Decret relatiu a l’adjudicació del contracte menor per a la portada
d’aigua a la zona enjardinada del cementiri, a favor de Manteniment i Reformes Ponent,
S. L.
Decret 92/2017. Decret relatiu a la incoació d’expedient de contractació de gestió del
bar quiosc del Tossal 2017.
Decret 93/2013. Decret relatiu a l’aprovació de factures del març. Relació núm. 3/2017.
Decret 94/2017. Decret relatiu a la convocatòria de l’oferta parcial d’ocupació temporal
2017.
Decret 95/2017. Decret relatiu a l’atorgament de llicència d’obres a favor de J.M.M.
Decret 96/2017. Decret relatiu a l’atorgament de llicència d’obres per a construcció de
piscina al c. Bonsais a favor de J.CH.S.
Decret 97/2017. Decret relatiu a l’atorgament d’una subvenció de façana a favor de
R.S.LL.
Decret 98/2017. Decret relatiu a l’atorgament de llicència d’obres a favor de M.R.M.F.
Decret 99/2017. Decret relatiu a l’atorgament de llicència d’obres a favor de M.A.M.
Decret 100/2017. Decret relatiu a l’atorgament d’excedència voluntària a favor del
personal de l’Ajuntament.
Decret 101/2017. Decret relatiu a l’atorgament de llicència d’obres a Correus.
Decret 102/2017. Decret relatiu a l’atorgament de llicència per arranjament de façana a
favor de J.C.T.
Decret 103/2017. Decret relatiu al subministrament d’una fotocopiadora multifunció per
a les dependències municipals, adjudicat a Cover Ofimàtica SLU.
Decret 104/2017. Decret relatiu a la subsanació d’una errada material en el decret
100/2017.
Decret 105/2017. Decret relatiu a la reunió de la mesa de contractació per a l’ampliació
de la Llar d’infants 2017.
Decret 106/2017. Decret relatiu al trasllat d’un expedient al CCSegrià.
Decret 107/2017. Decret d’incoació d’expedient de disciplina urbanística adreçat a
Tècniques i Treballs d’Elevació S.L.
Decret 108/2017. Decret d’atorgament de subvenció per arranjament de façana a favor
de J.C.T.
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per aquest ple el detall puntual de les diferents gestions municipals dutes a terme des de la
darrera sessió plenària.
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Decret 109/2017. Decret relatiu a l’autorització d’instal·lació d’atraccions per a la Festa
Major de Maig 2017.
Decret 110/2017. Decret relatiu a l’aprovació de padrons d’aigua i clavegueram 1r tte
2017.
Decret 111/2017. Decret relatiu a l’aprovació de factura núm. 7 2017 de Klown Karrer
SL. Darrer termini Festival Buuuf 2017.
Decret 112/2017. Decret relatiu a l’aprovació dels padrons d’escombraries 1r semestre i
cementiri 2017.
Decret 113/2017. Decret relatiu a l’aprovació de la liquidació addicional 10% obra
Tossal de l’Agustinet. Comprat 47 SL.
Decret 114/2017. Decret relatiu a l’aprovació de la certificació 4 i última de l’obra del
Tossal de l’Agustinet. Comprat 47 SL.
Decret 115/2017. Decret relatiu a la contractació temporal TEI maig a juliol 2017 a
favor de M.B.M.
Decret 116/2017. Decret relatiu a l’aprovació de factures del Festival Buuuf 2017.
Decret 117/2017. Decret relatiu a la liquidació de despeses pendents per la titularitat
d’un traster al c. Pompeu Fabra.
Decret 118/2017. Decret relatiu a la contractació temporal d’ un auxiliar CIPGC i
Ajuntament. Maig 2017.
Decret 119/2017. Decret relatiu a requeriment de documentació a l’empresa
adjudicatària de l’obra d’ampliació de la Llar d’Infants.
Decret 120/2017. Decret relatiu a l’atorgament d’una autorització per dur a terme una
cursa 4x4 al tm d’Alcoletge.
Decret 121/2017. Decret relatiu a l’atorgament d’una llicència d’obres a favor de
Electra Redenergia.
Decret 122/2017. Decret relatiu a l’aprovació de factures. Relació núm. 6/2017.
Decret 123/2017. Decret relatiu a la petició al Departament d’Ensenyament d’una
subvenció adreçada a l’EMMA. Curs 2015/2016.
Decret 124/2017. Decret relatiu a l’atorgament d’una subvenció a favor de l’AMPA de
la Llar d’Infants Municipal per la diada de Sant Jordi.
Decret 125/2017. Decret relatiu a l’oferta d’ocupació estiu 2017 (socorrista, auxiliar
consultori i personal de brigada).
Decret 126/2017. Decret relatiu al fraccionament de la taxa d’escombraries 2015-2016 a
sol·licitada per FAIMPRO.
Decret 127/2017. Decret relatiu a l’aprovació de factures del Festival Buuuf.
Decret 128/2017. Decret relatiu a l’aprovació del PSS obra construcció 27 nínxols al
cementiri municipal.
Decret 129/2017. Decret acordant la baixa d’ofici al PHM.
Decret 130/2017. Decret relatiu a l’aprovació d’una factura relativa a l’adquisició de
pins d’or.
Decret 131/2017. Decret relatiu a l’atorgament d’un gual a favor de D. R.
Decret 132/2017. Decret relatiu a l’adjudicació de l’obra d’ampliació de la Llar
d’Infants a favor de Assistacasa 2005, S. L.
Decret 133/2017. Decret relatiu a l’aprovació d’un pressupost de conservació de
camins.
Decret 134/2017. Decret relatiu a la contractació d’un socorrista per a la temporada
d’estiu de les piscines 2017.
Decret 135/2017. Decret relatiu a l’aprovació de factures maig 2017.
Decret 136/2017. Decret relatiu a l’adquisició d’una granota per al Sr. Joan Lladós.
Decret 137/2017. Decret relatiu a l’atorgament de llicència d’obra a favor de D.D.
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Tots els regidors presents es donen per assabentats d’aquests decrets.

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

12/07/2017 Alcaldessa
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12/07/2017 Secretària-Interventora

14. Proposta de constitució d’una agrupació de secretaries de Jutjats de Pau.
La Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (en endavant, LOPJ) estableix, en el
seu article 26 que l’exercici de la potestat jurisdiccional s’atribueix a diferents jutjats i
Tribunals, entre els que hi consta els Jutjats de Pau. A Catalunya, actualment, hi ha un total de
897 Jutjats de Pau,
L’article 99 de la LOPJ concreta que, en cada municipi on no existeixi Jutjat de Primera
Instància i Instrucció i, amb jurisdicció en el terme corresponent hi haurà un Jutjat de Pau, els
quals coneixeran dels assumptes que, en l’ordre civil i, en l’ordre penal, es determinen en l’art.
100 i concordants de la mateixa Llei Orgànica. En tots els Jutjats de Pau dels municipis amb
població inferior als 7.000 habitants i, a banda de la figura del Jutge de Pau titular i substitut,
l’Ajuntament ha de designar una persona idònia per al desenvolupament de la Secretària,
comunicant-ho al Ministeri de Justícia per a la seva aprovació (art. 60.3 de la Llei 38/1988, de
28 de desembre, de demarcació i planta judicial),
L’existència, doncs, de Jutjats de Pau en els nostres municipis i, molt especialment, amb motiu,
d’una banda, del creixement poblacional experimentat i, d’altra, de la conjuntura econòmica
dels darrers anys, que ha provocat un augment de causes sobretot en matèria de desnonaments,
divorcis, etc han comportat – amb caràcter general – un increment molt considerable dels
assumptes que arriben als nostres Jutjats i que s’han de tramitar.
Aquesta situació, combinada amb una limitació de recursos materials i humans que es donen en
les nostres Corporacions, afectades per les disposicions normatives que impedeixen incorporar
nou personal, tal i com resulta de les Lleis de Pressupostos estatals, i, també, les noves i
constants obligacions que se’ns imposen vinculades a l’aplicació de la Llei Orgànica
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera o a l’entrada en vigor de les 39 i 40 d’1
d’octubre de 2015, així com les normatives en matèria de transparència i bon govern, entre
d’altres, fan que el volum de feina s’hagi incrementat de forma exponencial, la qual no pot ser
assumida amb normalitat amb els mitjans disponibles,
Això inclou la gestió dels Jutjats de Pau ja que, habitualment, les tasques de secretaria d’aquests
Jutjats s’assumeixen o be pel secretari-interventor de la Corporació o bé per personal de la
Corporació nomenat a l’efecte, dins de la seva jornada laboral,
Així a les tasques que tenen assignades vinculades a la gestió ordinària d’una administració
local, que també inclou la gestió del Registre Civil amb un increment molt important els darrers
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Decret 138/2017. Decret acordant la realització d’un contracte de serveis de peritatge
sobre les inversions realitzades per Natur Grup Integral, S.L.
Decret 139/2017. Decret relatiu a la petició de subvenció en matèria de prevenció de
residus a l’ACR.
Decret 140/2017. Decret relatiu a l’aprovació de certificacions d’obres addicionals
actuació Tossal de l’Agustinet (copia inicial + liquidació). Comprat 47, S. L.
Decret 141/2017. Decret relatiu a l’atorgament de llicència d’obres a Gas Natural.
Decret 142/2017. Decret relatiu a l’atorgament d’una llicència d’obres per pintar façana
a favor de J.V.B.
Decret 143/2017. Decret relatiu a la proposta de resolució en expedient de RP formulat
per M.V.V.
Decret 144/2017. Decret relatiu a la resolució d’inici del compte general.
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Així, per exemple, el Jutjat de Pau d’Alcoletge, segons resulta de l’estadística d’activitat de
2016, ha gestionat el següent volum d’actuacions:
Assumptes penals:
Assumptes pendents a final d’any: 72
Assumptes resolts durant l’any: 460
Assumptes civil:
Assumptes pendents a final d’any: 18
Assumptes resolts durant l’any: 145

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

12/07/2017 Alcaldessa

Signatura 2 de 2

12/07/2017 Secretària-Interventora

A l’empara d’aquesta situació, que es generalitzada, l’Ajuntament d’Alcoletge ha efectuat
gestions amb municipis del nostre entorn a fi i efecte de promoure una AGRUPACIÓ DE
SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU,
En aquest sentit, cal tenir en compte que l’art. 99.2 de la LOPJ s’indica que podrà existir una
sola oficina judicial per a diversos Jutjats,
Tanmateix, a Catalunya, es disposa d’una normativa pròpia pel que fa a la creació i modificació
d’agrupacions de secretaries de jutjats de pau, recollida en el Decret 75/1997 de 18 de març,
dictada a l’empara del Reial Decret 441/1996 d’1 de març, de traspàs de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya, en matèria de mitjans personals al
servei de l’Administració de Justícia
L’art. 2 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de creació i
modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de Pau, determina que, per a la creació
de les agrupacions de secretaries de Jutjats de Pau (...) s’han de complir els següents requisits:
a) Els jutjats de pau han de pertànyer al mateix partit judicial
b) El total de la població de dret dels municipis ha de superar els 7.000 habitants (...)
c) Els municipis han de formar part de la mateixa comarca i han de tenir vies de
comunicació adequades entre ells que permetin atendre amb eficàcia tots els jutjats de
pau (...).
L’art. 3 del Decret 75/1997, de 18 de març, determina com s’iniciarà el procediment
possibilitant que es faci a petició raonada de qualsevol ajuntament, consell comarcal o jutjat de
pau afectat.
Finalment, l’art. 4 concreta la documentació a aportar a la sol·licitud, entre la qual hi consta una
memòria, amb el contingut de l’art. 4.2, i un certificat acreditatiu de l’acord del ple de cadascun
dels ajuntaments afectats sobre la constitució o modificació de l’agrupació i sobre l’aprovació
total o parcial de la memòria,
En aquest sentit l’Ajuntament d’Alcoletge ha contactat amb tres municipis de la nostra comarca
(El Segrià), amb els quals, conjuntament, s’assoleix l’índex de població exigits a l’art. 2 (7.000
habitants) i que, alhora, pertanyen a un mateix partit judicial (partit judicial núm. 4 de Lleida).
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anys, s’hi afegeixen les de l’administració d’un jutjat de pau, amb una evolució a l’alça dels
assumptes que tracta,
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A la vista d’aquests antecedents i tenint en compte el que preveu l’art. 4.1 (b) del Decret
75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de creació i modificació de les
agrupacions de secretaries de Jutjats de Pau, així com l’art. 21.1 (s) de la LBRL així com l’art.
53.1(u) de la LMRLC, la Sra. alcaldessa formula al Ple de la Corporació la següent proposta
d’acord:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la constitució
d’una AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU, que inclourien les secretaries
dels municipis d’ALCOLETGE, CORBINS, PUIGVERD DE LLEIDA I VILANOVA DE LA
BARCA, amb seu al municipi d’Alcoletge, d’acord amb els antecedents exposats i en els termes
de l’art. 2 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de creació i
modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de Pau.
Segon.- Aprovar la MEMÒRIA relativa a l’AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS
DE PAU integrada pels municipis d’ALCOLETGE, CORBINS, PUIGVERD DE LLEIDA I
VILANOVA DE LA BARCA, que consta de forma adjunta a aquest document.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la resta de municipis que han d’integrar aquesta
Agrupació així com al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per tal que se’n
faci l’oportuna tramitació.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa explica que la motificació d’aquesta
agrupació es que, en el decurs dels darrers anys, s’ha experimentat un gran increment dels
assumptes tant vinculats al Registre Civil, que es mantindria amb caràcter individual, com del
Jutjat de Pau vinculat tant al creixement de la població del municipi, com per incidència de la
crisi econòmica els darrers anys.
Paral·lelament s’ha vist que molts municipis han optat per fórmules com l’agrupació per tal de
deslliurar aquestes tasques de la gestió ordinària de la Corporació, cada cop també més
complexa i amb un major volum de treball, de tal manera que – des del Departament de Justícia
– es dota de personal tècnic específic per a la gestió de l’agrupació.
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Aquests municipis han manifestat la seva conformitat en iniciar els tràmits per a la creació
d’una AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU amb seu a Alcoletge, en tant
que municipi amb major població i volum d’assumptes, assignant-se – per part del Departament
de Justícia – el personal necessari per assumir les tasques d’aquesta futura agrupació i
determinant-se, en el seu cas i pel secretari que s’hi adscrigui, un pla de treball ajustat a les
necessitats que es plantegin en funció dels municipis i les seves característiques,
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El Sr. Mateu indica que si, que això es el que es va oferir.
El Sr. Carvajal esmenta que dos punts de llum, un a 20 metres de l’altre, és molt minso i
pràcticament no es guanya res.
El Sr. Mateu indica que des de Ferrocarrils es van comprometre a il·luminar la zona expropiada,
no tot el pont.
El Sr. Carvajal manifesta que tenia informació d’ADIF referent a què tot el pont era de la seva
responsabilitat i, a partir del pont, ja era competència de l’Ajuntament.
El Sr. Carvajal pregunta, als regidors de l’equip de govern, si han vist els llums i si els sembla
correcte. A més el regidor Sr. Ribes puntualitza que a les 4 de la matinada els llums no
funcionen.
El Sr. Mateu respon que si que han vist els llums i tot i que no els sembla molt, de moment, és el
que hi ha .

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

12/07/2017 Alcaldessa

A continuació el regidor Sr. Carvajal demana informació sobre el tema de les tapes de
clavegueram de la zona del camí del Riu. El regidor comenta que això ho va reclamar fa més de
dos mesos i, a hores d’ara, encara estam sense col·locar.
El regidor Sr. Josep Ma. Gras explica que aquestes tapes estan demanades i disponibles per a la
seva col·locació i realment pensava que ja s’havien col·locat, ja que aquestes eren les
instruccions donades des de l’Ajuntament. Tot i això l’empresa responsable ha informat que
encara no hi ha pogut anar.
El Sr. Carvajal indica que fa molts dies d’aquest assumpte i considera que la situació actual
genera un perill. El Sr. Gras està d’acord amb el regidor i s’insistirà per tal que es col·loquin en
breu.
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El regidor Sr. Josep Carvajal demana informació sobre el tema de la il·luminació de l’estació,
del qual se’n va parlar en el decurs del ple anterior. El Sr.Carvajal comenta que el Sr. Mateu va
esmentar que hi havia un projecte i, en realitat, han posat dos llums per la qual cosa pregunta si
aquest era el projecte proposat.
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Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels deu regidors de la Corporació presents a la sessió.
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La Sra. alcaldessa explica que si ve el procés és llarg, es important iniciar els tràmits per tal
d’aconseguir aquesta agrupació de manera que es descongestioni el tema del Jutjat de Pau i el
seu funcionament, en cadascun dels municipis de l’agrupació.
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Per aquest motiu, Alcoletge, ha assumit el lideratge en aquesta proposta, en tant que municipi
amb més volum de població i amb molt índex de treball pel que fa al Jutjat de Pau, gestionant
l’assumpte amb altres municipis veïns a fi i efecte de proposar una agrupació de secretaries de
Jutjats de Pau que integrarien Alcoletge, Corbins, Puigverd de Lleida i Vilanova de la Barca.
Aquests municipis estan d’acord amb la proposta que s’ha de sotmetre als plens respectius i,
posteriorment, s’ha de traslladar tota la informació al Departament de Justícia.
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La Sra. alcaldessa comenta que estaran pendents d’aquest tema per veure si l’empresa liquida
als professionals que han treballat al festival.
Paral·lelament el Sr. Iglesias recorda que l’any passat ja va preguntar si l’Ajuntament feia algun
seguiment de tots els treballs encarregats a l’empresa Klown Karrer, S.L. especialment sobre
allò que dita empresa hauria subcontractat i es va contestar que no.
La Sra. alcaldessa explica que, tal i com es va dir en el seu moment, hi ha un conveni entre
l’Ajuntament i Klown Karrer S.L. amb una previsió de facturació per uns treballs que fa
l’empresa i, per tant, no es demana les factures dels professionals als que dita empresa
subcontracta ni es fa un seguiment específic al respecte. L’empresa aporta les seves factures que
l’Ajuntament aprova i liquida.
El Sr. Iglesias indica que es evident que l’empresa aporta les seves factures però, pel que es
comenta, no es justifica com gasta aquests diners que provenen de l’Ajuntament.
El Sr. Iglesias insisteix que, en el seu moment, ja va comentar que en relació als festivals de
teatre, circ, etc. hi ha molts pocs casos en què els recursos no els gestioni directament
l’Ajuntament, enlloc de les persones que els organitzen.
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La Sra. Mirada explica que fa aquest comentari perquè, per contrapartida, alguns dels
professionals subcontractats per Klown Karrer pel festival encara no han cobrat. Així, per
exemple, en el seu cas i en relació a tot el treball realitzat ja des del gener de 2017, només n’ha
cobrat una part, la meitat.
La regidora es conscient que és un tema de responsabilitat de Klown Karrer però, per aquest
motiu, demana informació sobre si l’Ajuntament ja ho havia liquidat tot i explica la situació
perquè els responsables municipals n’estiguin al corrent.
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La Sra. alcaldessa respon afirmativament indicant que tant el que havia d’assumir directament
l’Ajuntament com l’import de les factures presentades per Klown Karrer, S. L., d’acord amb el
conveni signat, estan totalment liquidades. De fet es va pagar tot en els terminis acordats, fins i
tot d’una de les factures de Klown Karrer, S..L. es va fer un avançament i, un cop finalitzat el
festival, en un interval d’uns 15 dies ja estava tot liquidat, tant a l’empresa com als artistes o
proveïdors als que pagava directament l’Ajuntament.

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

La Sra. Mirada també pregunta, a continuació, sobre les factures del Festival Buuuf i demana si,
per part de l’Ajuntament, ja està tot pagat.

Codi Segur de Validació

La Sra. alcaldessa i la regidora Sra. Ma. Carme Lladós puntualitzen que, aquests instruments,
s’adquireixen per a l’escola de música i, per tant, no per als alumnes. Així doncs, els
instruments es quedaran al centre per tal que puguin ser utilitzats pels diferents alumnes que
facin l’assignatura. També expliquen que, de forma periòdica, l’Ajuntament adquireix
instruments per dotar el centre i es va considerar necessari adquirir aquests equips ja que, fins
ara, els hi deixaven des de l’escola d’Artesa.

Url de validació

La Sra. Mirada intervé per demanar informació en relació a les factures considerades en aquest
ple. En una de les relacions, indica, hi ha una factura de l’empresa SOUNDER’S referent a
instruments musicals batucada i, per tant, pregunta si l’Ajuntament adquireix aquests
instruments. Si es així creu que suposaria un greuge comparatiu ja que molts altres alumnes de
l’EMMA utilitzen instruments que han de pagar, personalment, a més d’abonar la matrícula del
curs. En canvi, indica la regidora, als alumnes de batucada, no se’ls cobra matrícula i se’ls
facilita els instruments.
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La Sra. alcaldessa indica que els guanys són per l’empresa Klown Karrer, S.L. L’Ajuntament
paga allò acordat en conveni i pels conceptes que hi consten i l’empresa assumeix les tasques
que es fan constar en el conveni i cobra els imports acordats. En quant al tema dels eventuals
guanys del merchandising l’Ajuntament no hi participa i van a l’empresa. Per altra banda
s’indica que l’Ajuntament no va comprar les samarretes sinó que ho va fer l’empresa, si be es
cert que amb els diners del projecte d’aquest festival.
El Sr. Iglesias indica que la compra dels productes prové d’uns recursos municipals i, per això,
considera que el resultat o el possible benefici s’hauria de determinar si han de ser per l’empresa
Klown Karrer S.L. o per l’Ajuntament. El Sr. Iglesias considera que s’hauria d’estar a sobre
d’aquest tema perquè poden ser molts diners, entre merchandasing, barra del bar, etc. i que, en
definitiva, són ingressos addicionals a l’activitat per la qual ja cobren.
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El regidor també pregunta sobre el tema de la barra del bar i els seus beneficis. La Sra.
alcaldessa insisteix que van a l’empresa Klown Karrer, S.L.
En aquest punt intervé el Sr. Flores per recordar que hi ha un conveni signat i s’actua a partir de
les previsions del mateix.
El Sr. Pifarré insisteix també en què considera que l’Ajuntament no ha d’entrar en temes com el
resultat del merchandising ni altres aspectes similars, ja que s’opera a partir d’un conveni en què
es preveu uns treballs i l’Ajuntament paga pels mateixos. A més insisteix en què si es va posant
traves a l’empresa o se’ls exigeix determinats imports resultants de les activitats paral·leles al
festival es possible que l’any vinent no vulguin fer el festival a Alcoletge.
El Sr. Iglesias, a més, considera que si es tracta d’un festival que ha de repercutir i provocar un
impacte en el municipi el fet que, els organitzadors del festival, instal·lin una barra no creu que
sigui el més adequat. Precisament, als responsables de bars i restaurants del poble, aquest fet no
els va agradar.
La Sra. alcaldessa indica que si be, en un primer moment, es cert que els titulars de bars i
restaurants d’Alcoletge van mostrar la seva disconformitat amb la instal·lació d’aquesta barra,
posteriorment no fou així i el resultat del festival fou positiu per a tothom.
El Sr. Iglesias indica que el festival pot muntar una barra però cal analitzar els detalls i com es
fa per tal que no es generin greuges comparatius. Així, entén, que no es pot fer amb voluntaris
quan, els restaurant i bars del poble han de contractar cambrers o professionals per als seus
establiments que estan assegurats i cobren. Per tant, entén que cal estar a sobre d’aquests
aspectes.
El Sr. Iglesias explica que tots aquests temes ja van ser motiu de discussió amb els actuals
responsables de Klown Karrer, S. L. durant el primer any d’organització de festival, quan ell era
regidor.
La Sra. alcaldessa comenta que, evidentment, es pot parlar de tots aquests temes i, per tant, ho
analitzaran per tenir-ho en compte en un futur.
A continuació la Sra. Mirada pregunta si s’ha presentat algú per gestionar el tema del bar quiosc
del Tossal.
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A més el Sr. Iglesias demana que passa amb els diners que es destinen a l’adquisició de nassos,
samarretes o altres elements de merchandising, qui ho gestiona i a qui es destinen els guanys.
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Ma. Jesús Pena Navarra

L'alcaldessa
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint-i-una
hores i quaranta – dos minuts del dia vint-i-nou de juny de dos mil disset que, un cop aprovada,
serà transcrita al llibre d’actes de la Corporació, signant-se aquest esborrany per la Sra.
alcaldessa i per mi, la secretària, que ho certifico.
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El Sr. Flores destaca que hi haurà conferències i xerrades molt interessants. Així doncs, el
regidor i la Sra. alcaldessa expliquen que el divendres a la tarda hi ha una taula rodona i un
documental referent al Sr. Francesc Boix. El dissabte al matí assistirà el Sr. Josep Canosa, que
té molt de renom i el dissabte a la tarda es farà una recreació al Tossal amb els voluntaris de El
Fayon, com a cloenda de la Universitat d’Estiu.
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El Sr. Iglesias pregunta si poden fer el curs, a la qual cosa el Sr. Flores respon afirmativament.
En el mateix sentit es manifesta la Sra. alcaldessa.
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Així mateix informa que els dies 6 , 7 i 8 de juliol es durà a terme la Universitat d’Estiu a les
instal·lacions del Centre d’Interpretació, amb jornades dedicades a periodisme i guerra civil.
S’enviarà un correu a tots els regidors perquè hi estan convidats.
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Finalment la Sra. alcaldessa recorda que aquest cap de setmana, dissabte, es celebra la cursa
dels 3 Tossals i, al vespre, hi haurà concert amb Lo Pau de Pons i Hotel Cochambre, motiu pel
qual tots els regidors hi estan convidats.
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La Sra. alcaldessa respon que no i precisament estan buscant alguna alternativa, fins i tot a
través d’empreses de càtering que puguin estar interessades, ja que es una llàstima que estigui
tancat. Per aquest motiu, indica, si els regidors coneixen algú a qui pugui interessar estar oberts
a rebre propostes. S’informa que algunes persones han demanat informació i han recollit els
plecs però no han donat cap resposta.

