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Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 30 de novembre de 2016.
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 de la Corporació, a l'efecte de celebrar sessió ordinària.
Alcaldessa:
Regidors:

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

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

Maria Lluïsa Prat Boneta
Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 1 de 2

09/12/2016 Secretària-Interventora

Signatura 2 de 2

12/12/2016 Alcaldessa

El regidor Sr. Xavier Iglesias no assisteix i excusa la seva absència per motius personals.
ORDRE DEL DIA:
Abans de començar la Sra. alcaldessa proposa incloure, per raons d’urgència, un punt no
previst en l’ordre del dia d’aquesta sessió i que es tractaria, en el seu cas, abans de precs i
preguntes, com seria l’expedient núm. 2 de modificació del pressupost 2016, com a
conseqüència de l’obtenció d’un ajut de l’Institut Català de les Dones de 2.000 € per realitzar
diverses actuacions. Així doncs, es necessari habilitar adequadament tant la despesa com el
finançament de la mateixa.
Tanmateix i tenint en compte aquesta inclusió així com el fet que en aquesta sessió plenària es
previst prendre coneixement de la renuncia d’una de les regidores de la Corporació, es proposa
modificar l’ordre del dia de la sessió a fi i efecte de que el punt relatiu a la modificació del
pressupost sigui tractat com a penúltim punt i, com a últim, abans de precs i preguntes, es tracti
el relatiu a la renúncia de la regidora. Tot això 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 assistents a la sessió, que són deu, manifesten la
seva conformitat en les propostes formulades per la Sra. alcaldessa d’inclusió d’un punt
per raons d’urgència i modificar l’ordre d’aquesta sessió plenària.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Havent-se entregat, a tots els regidors de la Corporació, l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària del dia 7 de novembre de 2016, 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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Aquest Ajuntament té la necessitat de contractar el servei de neteja dels edificis i dependències
municipals per quant a la pràctica els expedients aprovats per l’Ajuntament i que s’han executat
fins ara estan caducats i, alhora, cal definir i detallar més adequadament la tipologia i condicions
de gestió d’aquest servei,
Atès que es tracta d’un contracte de serveis de valor estimat igual o superior a 209.000 euros,
IVA exclòs, d’acord amb el que disposa l’article 16.1.b) del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i l’article 4 de
la Directiva 2014/24/UE per la qual cosa es considera que es tracta d’un contracte sotmès a
regulació harmonitzada, i s’estima que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és
el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Atès que en data 1 de juny de 2016 es va emetre informe d’Intervenció sobre aquest expedient,
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Atès que en data 6 de juny de 2016, la secretaria va emetre informe sobre la Legislació aplicable
i el procediment a seguir,
Atès que per mitjà de provisió d’alcaldia de data 6 de juny de 2016, es va determinar que es
donés inici a l’expedient acordant-se la redacció del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i del de Prescripcions Tècniques, que han de regir l’adjudicació del contracte, els
quals s’han elaborat en data 14 de juliol de 2016, incorporant-se a l’expedient,
Atès que existeix crèdit suficient per atendre amb càrrec a l’exercici 2016, les despeses
vinculades a la contractació d’aquest servei corresponent a l’anualitat indicada, sens perjudici
que calgui habilitar els imports establerts en les successives anualitats, per atendre la gestió del
servei,
Atès que, en data 3 d’agost de 2016, es va trametre l’anunci de licitació al DOUE, perla qual
cosa el termini de presentació de les ofertes finalitzava el dia 26 de setembre de 2016 (52 dies
naturals comptadors a partir de la data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE). Data de
publicació en el DOUE: 06/08/2016 (anunci 2016/S-151-274464). Tanmateix, es van trametre
els corresponents edictes en el BOE, publicant-se el 6 d’agost de 2016 (BOE 189), així com en
el BOP de Lleida núm. 152, de 9 d’agost de 206, així com en el perfil del contractant,
Atès que, durant la licitació, es van presentar les proposicions que consten en l’expedient i que
són les que s’indiquen:

OFERTA

EMPRESA

REGISTRE
Núm. i data

1

SERVEI ESPECIAL LABORAL D'INTEGRACIÓ A DISCAPACITATS, S. L

1868/23-09-16

2

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S. L.

1871/23-09-16

3

AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S. L. U.

1873/26-09-16

4

CLANSER, S. A.

1874/26-09-16

5

MULTISERVEIS NDAVANT, S.L.

1875/26-09-16

6

FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS

1876/26-09-16

7

NETEGES LLEIDA, S. L.

1878/26-09-16
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2. Adjudicació de l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis i
dependències municipals.

1880/26-09-16

10

TEMPO FACILITY SERVICES SLU

1896/28-09-16

Atès que, en data 20 d’octubre de 2016, a les 14 hores, en acte públic, va constituir la Mesa de
Contractació i, després de rebre l’informe de valoració tècnica, es va determinar:
1) Excloure el licitador núm. 10. Tempo Facility Services SLU ja que, d’acord amb la
doctrina reiterada de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per quant dita
empresa no ha aportat, en el sobre B, el pla de treball previst en el plec de prescripcions
tècniques, a la clàusula sisena, obligatori per a tots els licitadors,
2) Procedir a l’obertura del sobre C dels 9 licitadors, restants, admesos definitivament en
aquest procés licitatori,
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A l’empara d’aquests antecedents i, efectuada la valoració tècnica pertinent i havent-se procedit
a l’obertura del sobre C, proposta econòmica, dels nou licitadors admesos definitivament al
procediment, la proposta de puntuació final dels licitadors fou la següent:

Empreses licitadores

Oferta econòmica
Sense IVA

PE
(60 punts)

PT
(40 punts)

TOTAL

ORDRE

SERVEI ESPECIAL LABORAL
D'INTEGRACIÓ A DISCAPACITATS, S. L

143.882,00

31,34

10,75

42,09

5

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S. L.

144.260,00

30,25

26,80

57,05

2

AUXILIAR DE SERVICIOS Y
ASISTENCIA, S. L. U.

145.343,74

27,11

11,80

38,91

7

CLANSER, S. A.

153.907,08

2,33

21,84

24,17

9

MULTISERVEIS NDAVANT, S.L.

143.682,32

31,92

12,25

44,17

4

FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS

133.980,60

60,00

28,00

88,00

1

NETEGES LLEIDA, S. L.

147.907,92

19,69

19,35

39,04

6

INNOVACIÓ I TÈCNIQUES DE
CONSERVACIÓ, S. A.

149.574,70

14,87

23,00

37,87

8

BROCOLI, S. L.

145.236,00

27,43

18,70

46,13

3

Així doncs, la Mesa de Contractació, en data 20 d’octubre de 2016 i, per unanimitat, formula
proposta d’adjudicació a favor de FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS, amb NIF G25025321, que
formula una oferta econòmica (sense IVA) per import de 133.980, 60 € (import corresponent a 2
anys de contracte), amb les millores formulades per l’empresa consistents en:
1. Bossa d’hores anual: 300 hores.
2. Millores tècniques: 1000 m2 de pintura anual.
3. Pla de treball: Si. Especificitats proposades:
- Sistema de control d’assistència: control remot fitxatge.
- Increment del nombre d’hores de neteja previstes en el plec, fixant el nombre
d’hores anual en 5.476 hores ( 5.166 hores ordinàries + 310 hores especialista
vidres).
- Neteja general de la Llar d’Infants i Col·legi Públic a l’inici de curs (inclòs en plec),
ampliada als períodes de Nadal i Setmana Santa.
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Primer.-Adjudicar a FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS, amb NIF G25025321, el contracte de
del serveis de neteja dels edificis i dependències municipals, subjecte a regulació harmonitzada,
per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació,
aprovat per acord del ple de l’Ajuntament, de data 20 de juliol de 2016 i publicat en els termes
que consten en el cos d’aquesta resolució.
Segon.- La durada del contracte serà de DOS (2) ANYS, comptadors des del dia de la data de
signatura del contracte. Aquest termini podrà prorrogar-se per mutu acord de les parts, durant
dos anys més, d’any en any; acordant-se expressament amb una antelació mínima de tres mesos,
abans de la finalització del contracte, d’acord amb la clàusula quarta del PCAP.
Tercer.- L’import d’adjudicació d’aquest contracte s’estableix en la quantitat de CENT
TRENTA-TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
(133.980, 60 €), més VINT-I-VUIT MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTATRES CÈNTIMS (28.135, 93) en concepte d’IVA, la qual cosa suposa un total de CENT
SEIXANTA DOS MIL CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
(162.116, 53 €), IVA inclòs. Aquest import es correspon al termini de durada del contracte de
DOS (2) ANYS.
Quart.- Disposar la despesa amb càrrec a les partides del pressupost vigent de despeses
següents. Això s’entén sens perjudici que s’hagi d’habilitar partida suficient per atendre la
despesa projectada, amb càrrec als exercici 2017 i següents en els termes de l’acord
d’adjudicació.
PRESSUPOST
2016

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
312.212.00. Edificis i altres construccions. Consultori mèdic
323.212.00. Edificis i altres construccions. Escola Mare de Déu del Carme

Maria Jesús Pena Navarra
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326.212.00. Edificis i altres construccions. Llar d'Infants
333.212.00. Edificis i altres construccions. CIPGC
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Examinada la documentació que l’acompanya, vistos els documents que obren en l’expedient i
de, conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, la Sra. alcaldessa formula al Ple de la Corporació, la següent PROPOSTA
D’ACORD:
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Atès que en data 3 de novembre (RE 2208) el FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS, ha presentat la
documentació justificativa exigida així com la documentació que acredita la constitució de
garantia definitiva per import de 6.699, 03 € (Aval núm. 10001066634 del Banc de Sabadell, S.
A.),
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Atès que en data 26 d’octubre de 2016 es va requerir al licitador que va presentar l'oferta
econòmicament més avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa a què fan
referència els articles 146.1 i 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
així com justificació de la constitució de la garantia definitiva i, a més, que disposa dels mitjans
que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
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-

Neteja general de l’Alberg del Pelegrí després de cada utilització.
Control de qualitat realitzat per una empresa externa, designada per l’Ajuntament,
amb una freqüència anual.
Altres determinacions: Les previstes en els plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques.
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920.212.00. Edificis i altres construccions. Casa de la Vila
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Cinquè.- L’adjudicatari haurà de dur a terme, pel preu del contracte, el servei adjudicat, amb
estricte compliment del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions
tècniques, així com del pla de treball proposat específicament per l’adjudicatari i les millores
proposades per aquest i que consten a la seva oferta, que essencialment són:
1. Bossa d’hores anual: 300 hores.
2. Millores tècniques: 1000 m2 de pintura anual.
3. Pla de treball: Si. Especificitats proposades:
- Sistema de control d’assistència: control remot fitxatge.
- Increment del nombre d’hores de neteja previstes en el plec, fixant el nombre
d’hores anual en 5.476 hores ( 5.166 hores ordinàries + 310 hores especialista
vidres).
- Neteja general de la Llar d’Infants i Col·legi Públic a l’inici de curs (inclòs en plec),
ampliada als períodes de Nadal i Setmana Santa.
- Neteja general de l’Alberg del Pelegrí després de cada utilització.
- Control de qualitat realitzat per una empresa externa, designada per l’Ajuntament,
amb una freqüència anual.
- Altres determinacions: Les previstes en els plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques.
Sisè.- L’adjudicatari tindrà l’obligació de subrogar-se, com a ocupador, en els termes revistos a
l’art. 120 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, a excepció dels especialistes
que operen – actualment - com a subcontractistes de l’empresa principal, a l’empara del que
preveu la clàusula dotzena del PCAP, havent-se d’acreditar de forma expressa davant
l’administració contractant.
Setè.- Requerir a l’adjudicatari que faci efectius els imports definitius de publicitat per import
màxim de 1.500 €, més IVA; en els termes de la clàusula 2a del PCAP.
Vuitè.- Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de contractes
del sector públic, l’adjudicació definitiva als licitadors que no han estat adjudicataris
Simultàniament publicar anunci de l’adjudicació en el perfil de contractant.
Novè.- Donar publicitat a l’adjudicació en el perfil del contractant, en els termes de l’art. 151.4
del TRLCSP.
Tanmateix es procedirà a donar publicitat a la formalització del contracte de serveis de neteja
dels edificis i dependències municipals, subjecte a regulació harmonitzada, en el Diari Oficial
de la Unió Europea i en el BOE, en el termini de TRENTA (30) DIES a comptar des de la data
de formalització del contracte. Igualment es procedirà a donar publicitat d’aquesta formalització
en el BOP de Lleida i en el Perfil del Contractant (www.alcoletge.cat) en els termes establerts a
l’art. 154.2 del TRLCSP. Això resulta per efecte directe dels arts. 50.1 i 75.2 de la DN
(Directiva Comunitària 2014/24/UE).
Desè.- Notificar a FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS, amb NIF G2502532, adjudicatari del
contracte, la present resolució i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc en el
termini màxim de QUINZE (15) DIES HÀBILS següents a comptar des de la data de notificació
de l’adjudicació, amb les particularitats establertes a l’empara de l’art. 156 del TRLCSP per als
contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació (art. 40 TRLCSP).
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El Sr. Carvajal demana informació sobre els contractes per dos anys. La Sra. Alcaldessa explica
que els contractes de serveis han de tenir una durada limitada i el plec de clàusules aprovat
establia una durada de dos anys inicials i dos anys de pròrroga; que es el termini pel qual
l’empresa durà a terme aquest servei.
El Sr. Pifarré comenta que es bo, al seu criteri, que aquests contractes no siguin de llarga durada
perquè si no s’implanten rutines i hàbits que molts cops no són els millors per a la gestió del
servei i així, en un període curt de temps, es pot tornar a licitar el servei sobretot si es constata
que no funciona correctament.

Maria Lluïsa Prat Boneta
09/12/2016 Secretària-Interventora
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El Sr. Carvajal manifesta la seva conformitat amb aquests plantejaments.
El Sr. Carvajal també comenta que, en tant que l’adjudicatari es una fundació que treballa amb
persones discapacitades, estima que aquestes tindran els monitors per ajudar-los a dur a terme la
seva feina.
La Sra. Alcaldessa explica que cal tenir en compte que l’empresa s’ha de subrogar en la posició
d’empleador respecte dels treballadors que, actualment, duen a terme aquestes tasques a
Alcoletge i, per tant, les persones que fan la neteja als diferents centres, seran les mateixes. En
cas d’altres tasques com neteja de vidres, treballs de pintura, tasques de suport, molt
probablement seran realitzades per persones discapacitats que compten, efectivament, amb els
seus monitors.
La Sra. Alcaldessa i el Sr. Josep Ma. Mateu destaquen que, aquesta empresa, ja ha fet diverses
actuacions al municipi, com ara l’enjardinament al cementiri, pintat bancs al parc de la zona de
l’Estació, per exemple.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són deu.
3. Informes d’alcaldia.

Maria Jesús Pena Navarra
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3.1. 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
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El Sr. Pifarre destaca, doncs, que per un preu més reduït es farà no únicament el que es venia
fent abans sinó més serveis.
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La Sra. Alcaldessa explica que s’ha fet una baixa important i també s’ha aportat important
millores, com bossa d’hores, pintura anual, pla de treball amb tasques addicionals, etc i per això
la FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS ha estat la millor puntuada.
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Abans de sotmetre la proposta a votació, la Sra. Alcaldessa i el Sr. Josep Ma. Pifarre manifesten
que s’ha reduït considerablement l’import previst per a la gestió d’aquest servei.
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Dotzè.- Remetre l’òrgan extern de fiscalització de la Generalitat de Catalunya, una còpia
certificada del document en què s’hagi formalitzat el contracte, així com un extracte de
l’expedient corresponent sempre que la quantia del contracte excedeixi de 150.000 €.
Tot això, en els tres mesos següents a la formalització del contracte.
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Onzè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre1 de Contractes del Sector Públic,
de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

3.2. Informació sobre actuacions municipals.
INFORMES ALCALDIA
1. EDIFICIS I SERVEIS MUNICIPALS
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PISCINES MUNICIPALS
La temporada de les piscines aquest any 2016 s’ha tancat amb els següent resultat econòmic:
S’han venut 842 abonaments de temporada i 24 de mensuals. La recaptació total ha estat de
23.827,10 euros.
El cost de funcionament ha estat de 10.184,94 euros.
A part hi ha el cost dels socorristes que està finançat amb un ajut econòmic de la Diputació de
Lleida, de 7.500 euros.
Es destaca un increment considerable en relació als abonaments de la temporada anterior, on no
van arribar als 800.
A petició del Sr. Carvajal s’aclareix que el cost inclou els costos de material s’han reduit des
que les piscines han modificat el sistema de cloració. En quant a l’aigua es un concepte que no
es te en compte perquè s’utilitza aigua de reg, que no passa per comptador.
OBRES CONDICIONAMENT AL COL.LEGI PÚBLIC PER A L’INICI DEL CURS
ESCOLAR 2016-2017
Conseqüència del nombre d’alumnes matriculats al col·legi per al curs escolar 2016-2017, a més
a més dels mòduls instal·lats pel Departament d’Ensenyament a la pista, s’han tingut d’adaptar
algunes aules, treballs que s’han realitzat juntament amb les tasques de manteniment
necessàries al Centre.
Els cost de la inversió realitzada ha estat de 15.032,79 euros.
Així mateix a dita inversió cal afegir-hi l’import de 1.500 euros que l’Ajuntament s’ha
compromès a aportar per col·laborar en el cost de l’adquisició de 3 pissarres digitals per les
noves aules del Col·legi.
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Decret 212/2016, pel qual s’aprova relació de factures núm. 13 per import
global de 106.363, 01 €.
Tots els regidors presents resten assabentats del contingut d’aquests decrets.

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



https://simplifica.diputaciolleida.cat/absis/validador/?nodeabsini=030

Així doncs, la Sra. alcaldessa, manifesta que – fins a la data – i en matèria d’aprovació de
factures s’han dictat els decrets següents:

Codi Segur de Validació

Tanmateix, es donarà trasllat, a tots els regidors del detall concret de les factures que siguin
aprovades per cadascun d’aquets decrets.

Url de validació

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.

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.cat/absis/validador/?nodeabsini=030
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Aquest any s’ha procedit a la senyalització horitzontal de les vies públiques, actualment s’està
executant una segona fase, amb un previsió pressupostària de 5.434,80 euros.
ENJARDINAMENT CEMENTIRI
S’ha enjardinat el pàrquing del cementiri municipal, amb un cost total de 5.068,69 euros, obra
executada per l’empresa Ilersis i Giron Gamiz.
2. ACTIVITATS FESTIVES, CULTURALS I ESPORTIVES.
FEM BANDA
El dia 2 de juliol coincidint amb la Cursa els Tres Tossals i Festossal, va tenir lloc el Fem
Banda, Festival internacional Bandes de Música a Lleida, amb l’actuació de la Banda
Municipal de Épila. Els cost del Fem Banda per l’Ajuntament ha estat de 1.264,64 euros
corresponents a l’actuació de la Banda de música, 800 euros i al lloguer d’un escenari per
l’actuació per import de 464,64 euros.
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CAMINADA DE SANT JAUME
Es va organitzar la caminada de Sant Jaume i el sopar del pelegrí a la plaça Sitjar, amenitzat pel
grup d’havaneres “Cavall Bernat”. La contractació del grup d’havaneres es va fer per l’import
de 1.452 euros.
MARE DE DÉU DEL CARME
L’Ajuntament ha col·laborat com cada any en la celebració de la festa mitjançant la
contractació de l’orquestra que amenitza la revetlla del dia 16 de juliol. Aquest any l’orquestra
contractada ha estat Mambo Club i els cost de la mateixa 1.210 euros
FESTOSSAL
Es va fer el Festossal coincidint amb la Cursa dels Tres Tossals, organitzat per l’Associació
Alcoletge Jove. La col·laboració econòmica de l’Ajuntament va ser de 1.231,97 euros
corresponent al cost del lloguer de les cabines sanitàries i el servei preventiu i de seguretat.
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TAST CERVESES ARTESANES
Coincidint amb l’organització d’una visita guiada nocturna a les Trinxeres del Tossal dels
Morts, l’Ajuntament va organitzar un tast de cerveses artesanes. El cost de l’activitat va estar
de 674,30 euros.
CURSA DELS TRES TOSSALS
Aquest any s’ha organitzat la I Cursa dels Tres Tossals Poble d’Alcoletge. L’Ajuntament
recolzant la iniciativa d’un grup d’esportistes de la localitat, va col·laborar en l’organització
assumint directament despeses per import de 2.119,98 euros, segons el detall següent:
PITER5, servei cronometratge, inscripcions, dorsals cursa: 959,53
IQTURE, vídeo promocional cursa tres tossals: 423,50
G.Lafuente, servei preventiu cursa: 270 euros
LLEIDA SCT, taxa autorització cursa: 36,95

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL VIES PÚBLIQUES
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FESTA MAJOR SETEMBRE
ACTUACIONS MUSICALS I ACTIVITATS DE CARRER
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Els diferents actes de la Festa Major de setembre han suposat aquest cost per l’Ajuntament;

SUBIROS, diferents actuacions Festa Major setembre
Detall Fra. Subiros

Imports (Iva exclòs) Iva

La Festa del Mes Tumacat

740,00

Cia Toni Alba

1.500,00

Cobla 11 de setembre

850,00

Sac Espectacles

600,00

Cia Xip Xap

1.275,00

Esbart Dansaire Sicoris

950,00

Orquestra Venus

5.400,00

Flip-Flap

1.500,00

De Gala

1.000,00
13.815,00

2.901,15

Total (Iva inclòs)

LO SOTRAC, correfocs festa major,

16.716,15
2.000,00

SONAKTRONA, equip tècnic concert casa Extremadura

544,50

AMBITEC, servei tècnic de so i llum espectacle festa major

242,00

CENTRO EXTREMEÑO, actuació “NACENCIA” F.M. setembre

726,00

Arts gràfiques Molino, díptics festa major

598,95

GRUP LAFUENTE, servei preventiu correfocs festa major

150,00

Guissona, premis tirada bitlles festa major setembre

88,70

Grup Seven, servei seguretat festa major

91,96

Grup Seven, controladors accés festa major

619,52

TOTAL (IVA INCLÒS)

21.777,78

Aquest any l’Ajuntament ha apostat per oferir les firetes gratuïtes durant tot el matí del
diumenge de la festa major, coincidint amb el dia de les cassoles. La contraprestació econòmica
que l’Ajuntament va abonar als firaires va ser de 1.800 euros.
El Sr. Sebastià Ribes demana informació sobre el cost de l’actuació de Toni Albà i si el preu de
1.500 € es correcte.
La regidora Sra. Georgina Pascual informa que, efectivament, es així. El cost era de 3.000 €
però si l’Ajuntament facilitava un mínim “atrezzo” el cost es reduïa a la meitat i així es va fer.
Es conclou, finalment, que el cost d’aquesta actuació ha estat força assequible.
II CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Coincidint amb la festa major de setembre, es va organitzar el II Concurs de Pintura ràpida. Hi
van participar 15 pintors, molts d’ells de prestigi reconegut. Es van atorgar 4 premis de 700,
500, 300 i 300 euros correlativament.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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A.M.SOUND, grup amenitzador de la cursa: 700 euros

El cost del concurs ha estat 833,02 euros corresponent al cost del jurat i dels premis atorgats.
COMPRA LLIBRES BIBLIOTECA
Aquest trimestre s’ha adquirit llibres per la biblioteca municipal per import de 704,55 euros.
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TEATRE
El passat dia 19 al pavelló poliesportiu es va representà l’obra teatral “La mongetera màgica”
dedicada al públic familiar. Va tenir una gran acollida donat que es van vendre 302 entrades i es
va recaptar 604 euros.
Aquest obra l’Ajuntament la va contractar dins del projecte cultural “Programat. Cat” i si bé el
caixet de l’obra és de 1.573 euros, el 50% del cost l’assumeix el Departament de Cultura de la
Generalitat.
Tanmateix el fet de fixar una entrada, encara que sigui simbòlica, es una de les obligacions
previstes per acollir-se a aquest programa i, alhora, suposa dignificar les activitats culturals, tal i
com manifesten la Sra. alcaldessa i la regidora Sra. Mirada.
Dins d’aquest mateix programa, al mes de desembre es farà la representació de l’obra “Carretó
de Contes”, amb un caixet de l’obra de 847 euros dels quals l’Ajuntament únicament assumirà
el 50 per cent, donat que l’altra 50 per cent també va a càrrec del Departament de Cultura de la
Generalitat.
La Sra. alcaldessa manifesta expressament el seu agraïment a l’AMPA del Col·legi Mare de
Déu del Carme ja que van dur a terme tota la feina de recaptació d’entrades, distribució de
cadires, etc.
També volen manifestar que l’Ajuntament s’ha adherit a les Vesprades Teatrals que organitza
el Consell Comarcal del Segrià, i s’havia previst que el proper dia 10 de desembre l’Associació
lo tReatro del Grup de Teatre Bell-Camp d’Alguaire, representaria “Els Pastorets “ al pavelló
poliesportiu.
No obstant això la regidora Sra. Ma. Carme Lladós informa que, finalment, no es durà a terme
aquesta obra de teatre ja que la companyia ha manifestat que no es considera preparada per
representar-la.
Esmenten que es una llàstima que s’hagi suspès l’actuació i tot i que s’ha comentat la
possibilitat de representar-la en un altre moment cal tenir en compte que, tant per la tipologia de
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Aquest any per la festa major de setembre es va recuperar el concurs de cassoles dins de la
tradicional festa de la cassola de la festa major.

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

CONCURS CASSOLES DE TROS

https://simplifica.diputaciolleida.cat/absis/validador/?nodeabsini=030

La Sra. alcaldessa afegeix que, per aquest concurs, la Diputació ha atorgat un ajut 1.200 €.

Codi Segur de Validació

Es va abonar unes gratificacions al jurat per import de 350 euros.

Url de validació

Els segon premi dotat amb 500 euros ha estat finançat per Agroferti i el tercer dotat amb 300
euros ha estat finançat per Seguretat i Control 24 hores.

Codi Segur de Validació
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Es faran, no obstant, les representacions del dia 17 i del dia 24 de desembre.
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
D’acord amb el que preveu l’art. 42 del R. O. F. la Sra. alcaldessa dóna compte al ple dels
decrets dictats des de la darrera sessió plenària i que són els relacionats a continuació:
*Decret 197/2016, pel qual s’atorga a favor de C.P.R. llicència per executar tanca en parcel·la
del PAU 7.
*Decret 198/2016, pel qual s’adjudica a l’empresa COMPRAT 47, S. L.
consolidació del mur al Tossal de l’Agustinet d’Alcoletge.

les obres de

*Decret 199/2016, pel qual es duu a terme l’aprovació prèvia del projecte d’actuacions
específiques d’interès públic de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable sol·licitat
per ELECTRA REDENERGIA, S. L. per instal·lar nova línia aèria i subterrània de BT.

12/12/2016 Alcaldessa

*Decret 200/2016, pel qual s’acorda la contractació de 5 persones en pràctiques, per un període
de sis mesos, a jornada completa, d’acord amb el Programa de Garantia Juvenil.
*Decret 201/2016, pel qual s’atorga a favor de A.R. pròrroga en relació a la llicència d’obres
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres sobre PB, al c/ Verge del Pilar.
*Decret 202/ 2016, pel qual s’atorga a favor de A.P. subvenció per l’arranjament de façana en
edifici del c/ Carnisseries.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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*Decret 203/2016, pel qual s’atorga a favor de C.LL. subvenció per l’arranjament de façana en
edifici del c/ Bassa Bovera.
*Decret 204/2016, pel qual s’atorga a favor de M.B.T. llicència per a l’execució d’obres
d’arranjament d’entrada de local al c/ Major.
*Decret 205/2016, pel qual s’atorga a favor de R.V.P. llicència per canvi de porta i garatge i
enderroc d’envans en edifici del c/ Miralbó.
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*Decret 206/2016, pel qual es modifica l’acord de contractació de 5 persones en practiques dins
el Programa de Garantia Juvenil, per adequar-ho a les categories professionals dels treballadors.
*Decret 207/2016, pel qual es procedeix a la liquidació de l’import de la subvenció reconeguda
a l’Agrupació Cultural i Recreativa Els Timons d’Alcoletge, corresponents a la temporada 2016,
per un import de 2.850, 25 €.
*Decret 208/2016, pel qual s’atorga a favor de T.G.LL. un gual per garatge situat al c/ Paral·lel.
*Decret 209/2016, pel qual es procedeix a la liquidació de despeses per la gestió del bar quiosc
del Tossal dels Morts.
*Decret 210/2016, pel qual s’acorda el canvi de titularitat d’una activitat gestionada per Test i
Llavors, situada a l’av. Generalitat, a favor de A.R.R.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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l’actuació com pel programa d’actes que ja te preparat l’Ajuntament per aquestes festes,
resultarà molt difícil que es trobi unes dates adequades per poder-se representar.
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*Decret 212/2016, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 13 per import de 106.363, 01 €.
Tots els regidors resten assabentats del contingut d’aquets decrets.
5. Expedient núm. 2 de modificació del pressupost general municipal per a 2016.
Atès que per resolució d’alcaldia de data 30 de novembre de 2016, es va iniciar l’expedient per
a l’aprovació de l’expedient núm. 2 de modificació del pressupost general municipal 2016,
mitjançant suplement de crèdit i/o crèdits extraordinaris,
Atès que per part de la regidoria d’hisenda, s’ha proposat les partides i els imports que s’han de
modificar,
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Atès el que disposa l’art. 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990,
Atès que a l’empara de la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit,
Atès que el finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria.
Atès que, a l’empara del que preveuen els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple,
Atès, en definitiva, el que preveu l’article 165.1 del TRLRHL, en relació a l’article 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les
actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta
d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària,
Vistos els informes emesos i que consten el l’expedient en relació a la modificació proposada, la
seva tramitació administrativa, així com en relació al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, compliment de la regla de la despesa, i de l’objectiu de deute públic,
Vistos els antecedents exposats, la Sra. alcaldessa, formula al ple de la Corporació, la següent
proposta d’acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 2 de modificació del PRESSUPOST
GENERAL MUNICIPAL PER A 2016 amb suplement de crèdits per import global de 4.880,00
€, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el
següent detall:
DESPESES a finançar:
1/ Suplements de crèdit:

CAPITOL II

Denominació

Import
inicial

Modificació
expedient
núm. 1

Modific.
proposada

Crèdits
definitius

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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*Decret 211/2016, pel qual s’atorga a l’AMPA Mare de Déu del Carme una ajut pel concurs de
dibuix amb motiu de la Festa Major de Maig de 2016, per import de 453 €.

4.880,00

4.880,00

Detall del corresponent finançament:
1/ Romanent líquid de tresoreria:
4.880,00

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA NO AFECTAT I DISPONIBLE

A l’empara de la proposta de modificació en resultaria el següent RESUM PER CAPÍTOLS:

12/12/2016 Alcaldessa

INGRESSOS
CAP.

CONCEPTE

I

IMPOSTOS DIRECTES

II

IMPOSTOS INDIRECTES

III
IV
V
VI
VII
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VIII

TAXES I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSOS
PATRIMONIALS
ALIENACIÓ INVERSIONS
REALS
TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL
VARIACIONS ACTIUS
FINANCERS

TOTAL

Consig. Inicial
(MOD. 1)

Augments
(MOD. 2)

Disminucions

Consig.final
(MOD. 2)

904.600,00

0

0

904.600,00

10.000, 00

0

0

10.000, 00

396.376,40

0

0

396.376,40

763.774,70

0

0

763.774,70

37.900,00

0

0

37.900,00

0

0

0

0

0

24.779,55

24.779,55
67.043,10

4.880,00

71.923,10

2.204.473,75

4.880,00

0

2.209.353,75

Consig. Inicial
(MOD. 1)

Augments
(MOD. 2)

Disminucions

Consig.final
(MOD. 2)

DESPESES
CAP.

CONCEPTE

I

DESPESES DE PERSONAL

II

BENS CORRENTS I SERVEIS

III

DESPESES FINANCERES

IV

TRANSFERENCIES
CORRENTS

V

FONS DE CONTINGÈNCIA

VI
VII

INVERSIONS REALS
TRANSF. CAPITAL

TOTAL

672.600,00

672.600,00
1.088.556,06

4.880,00

650,00

1.093.436,06
0

147.601,98

650,00
147.601,98

0
293.365,69
1.700,02

0
0
0

2.204.473,75

4.880,00

0
0
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20.460,00

0,00
293.365,69
1.700,02
2.209.353,75

Segon.- Atès que amb motiu de la modificació aprovada en pot resultar afectada la regla de la
despesa caldria elaborar i aprovar un pla econòmic financer. No obstant això es preveu ajornar
l’elaboració d’aquest pla a l’obtenció de les dades finals resultants de la liquidació del
Pressupost Municipal de 2016. En cas que sigui necessària la seva elaboració i aprovació, caldrà
trametre a la Direcció General de Política Financera i al Ministerio de Hacienda y

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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https://simplifica.diputaciolleida.cat/absis/validador/?nodeabsini=030
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8.600,00
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ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. Premis,
trobades, concursos, campanyes de promoció diverses.
226.09
334
TOTAL
CAPÍTOL II
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT CAPÍTOL II
TOTAL
SUPLEMENTS
CRÈDIT
MODIFICACIÓ

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.cat/absis/validador/?nodeabsini=030

10c3d4f59dee44248cf7d854474e51c4001

Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Abans de sotmetre’s la proposta a votació es fa constar que, tot i que s’ha obtingut subvenció de
l’Institut Català de les Dones per import de 2.000 € que provoca la necessitat d’aquesta
modificació, com que es tracta d’un recurs que no està efectivament recaptat s’ha previst que
tota la despesa es financii amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són deu.
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6. Renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Alcoletge de la Sra. Georgina Pascual
González.
Atès que en data 21 de novembre de 2016, s’ha presentat escrit signat per la regidora d’aquest
Ajuntament pel partit Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), Sra.
Georgina Pascual González, pel qual formalitza la seva renúncia voluntària al càrrec que ocupa
en aquest Ajuntament, des que va prendre possessió el dia 13 de juny de 2015, després de les
eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015, renúncia que en cap cas no es farà efectiva
fins que es sotmeti al Ple de l’Ajuntament, o sigui, fins el dia d’avui,
Atesos els antecedents exposats i tenint en compte la instrucció de 10 de juliol de 2003, de la
Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals,
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Atès que l’art. 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
modificat por l’art. 5 de la Llei Orgànica 1/2003 de 10 de març, estableix que en el cas de (...)
1. En el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, el escaño se atribuirá al
candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su
orden de colocación. (…)
Atès que l’art. 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que estableix
que el regidor perdrà la seva condició de regidor per les següents causes:
Art. 9. (...)
4. Per renúncia, que haurà de fer-se efectiva per escrit davant del ple de la Corporació.
Considerant la instrucció de 10 de juliol de 2003 de a Junta Electoral Central, sobre substitució
de càrrecs representatius, segons la qual s’estableix que, en cas de substitució de càrrecs
representatius, el ple haurà de prendre coneixement de la renúncia del regidor/a de què es tracti,
donant trasllat de l’acord a la JEC, quan hagi finalitzat el mandat de la JEZ, per tal que es
procedeixi a la substitució del càrrec, indicant el nom que, a judici de la Corporació,
correspongui cobrir la vacant,
Considerant, en definitiva, que la JEC serà qui traslladarà a la Corporació la credencial
acreditativa de la condició d’electe del nou candidat, als efectes de la seva notificació a
l’interessat i posterior pressa de possessió del càrrec davant el ple de la Corporació,
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Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l’Ajuntament
d’Alcoletge de la Sra. Georgina Pascual González, amb DNI núm. 7808353W i declarar
formalment vacant aquest càrrec de regidor a l’Ajuntament d’Alcoletge.
Segon.- Entendre que aquesta renúncia afecta, igualment, als càrrecs que com a responsable de
àrea o àrees, vinguin relacionats amb la condició de regidora fins ara ocupada per la Sra.
Georgina Pascual González, amb DNI núm. 7808353W, els quals també queden vacants.
Tercer.- Requerir a la regidora per tal que presenti, davant l’Ajuntament d’Alcoletge,
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que li proporcioni
o li pugui proporcionar ingressos econòmics, en els termes previstos a l’art. 75.7 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local, que fixa aquesta obligació, abans de la presa de
possessió del càrrec, amb motiu del cessament i també al final del mandat o quan es modifiquin
les circumstàncies de fet.
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Quart.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè remeti les credencials del
Sr. Oscar Flores Alarcia,78082795A, atès que és el candidat que ocupa el lloc immediatament
posterior en la llista del partit al qual va concórrer la regidora que ha renunciat al càrrec (ERCAM), en les darreres eleccions municipals de 24 de maig de 2015.
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats, als efectes legals oportuns. A aquests efectes
s’instarà, particularment, el Sr. Oscar Flores Alarcia per tal que manifesti si es troba en
condicions i disponibilitat per ocupar el càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Alcoletge, en
substitució de la Sra. Georgina Pascual González
Abans de sotmetre’s la proposta a votació la Sra. Alcaldessa comenta que aquest, doncs, és el
darrer ple en què actuaria com a regidora la Sra. Georgina Pascual i la previsió és que, en el
següent ple, pugui actuar el Sr. Oscar Flores.
En aquest moment la Sra. Alcaldessa explica que la regidora li va manifestar, fa uns dies, la
seva intenció de deixar el càrrec per motius professionals. Aquesta decisió es quelcom, indica,
que malauradament cal acceptar.
La Sra. Alcaldessa aprofita aquest moment per agrair-li, expressament, tot el temps dedicat a
l’Ajuntament i felicitar-la per la feina feta ja que, encara que ho sembli, les àrees de festes i
educació no són fàcils de gestionar. Finalment li desitja molta sort en la nova etapa que inicia.
Igualment el regidor Sr. Josep Ma. Pifarré es pronuncia considerant que la gestió de la regidora
ha estat aprovada i amb bona nota i per això la felicita.
Els membres de l’equip de govern finalitzen la intervenció amb un aplaudiment adreçat a la Sra.
Georgina Pascual.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són deu.
7. Precs i preguntes.
El Sr. Carvajal manifesta que, a la zona del cementiri, a la nova zona enjardinada, s’ha
constatat que ha passat algun camió pel costat i s’han enfonsat les rodes. En definitiva, explica,
la terra no estava ben assentada i s’ha produït aquest incident.
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Tant el Sr. Mateu com la Sra. Alcaldessa manifesten que comprovaran aquests fets i, si cal, es
compactarà aquesta terra.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint-i-una
hores del dia trenta de novembre de dos mil setze que, un cop aprovada, serà transcrita al llibre
d’actes de la Corporació, signant-se aquest esborrany per la Sra. alcaldessa i per mi, la
secretària, que ho certifico.
L'alcaldessa,
Ma. Lluïsa Prat Boneta
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La secretària,
Ma. Jesús Pena Navarra
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El Sr. Josep Ma. Mateu demana si això ha passat en l’espai que hi ha entre la vorera i el camí, a
la qual cosa el Sr. Carvajal respon afirmativament.

