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Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 31 d’octubre de 2017.
A les dinou 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
Maria Lluïsa Prat Boneta
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13/11/2017 Secretària-Interventora

Alcaldessa:
Regidors:

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

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

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Havent-se entregat, a tots els regidors de la Corporació, l’esborrany de les actes de les sessions
plenàries de 9 d’octubre de 2017 i de 25 d’octubre 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 les mateixes.
Abans de sotmetre la proposta a votació, la Sra. alcaldessa vol puntualitzar que, en relació a la
sessió del dia 9 d’octubre de 2017, tot i que l’acta està correctament redactada perquè s’ajusta a
allò que es va dir, va fer unes manifestacions errònies que, per tant, voldria rectificar per tal que
quedés també constància en acta.
Així la Sra. alcaldessa explica que, quan va comentar el tema del Centre de Dia i del transport
dels usuaris, va esmentar que la residència pagava la totalitat del transport i això no es correcte,
ja que – en realitat – i tal i com consta en el conveni la residència assumeix 90 € pel cost del
transport que puja, en total 120 €. Per tant la diferència de 30 € són a càrrec de l’usuari. En
aquest sentit explica que s’ha parlat del tema amb la Residència i s’ha concretat que les dades
són aquestes i que en explicar-ho en el ple anterior es va cometre un error i per això, explica la
Sra. alcaldessa, vol que en quedi constància en l’acta del ple d’avui.
A continuació el regidor Sr. Carvajal esmenta que, a la pàgina 32 de l’acta del dia 9 d’octubre, a
la part final, hi consten dues manifestacions del Sr. Pifarré que els regidors del grup del PSC
consideren molt desafortunades.
No es tracta que l’acta estigui mal redactada ja que ho expressa correctament. L’oposició dels
regidors és al contingut de les manifestacions del Sr. Pifarré. El Sr. Carvajal considera que ells
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El Sr. Carvajal prega que, a partir ara, les respostes no es facin en els termes en que es van
formular i molt especialment tenint en compte que el Sr. Pifarré està acostumat a parlar en
públic.
El Sr. Pifarré intervé per indicar que si amb les seves paraules va ofendre algú demana disculpes
però creu que amb el que va dir no era així i, en tot cas, no era la seva intenció.
El Sr. Carvajal rebat el Sr. Pifarré i fa esment a la primera de les manifestacions fetes. El Sr.
Pifarré creu que es fa una interpretació diferent de la que ell pretenia i del que es vol entendre.
El Sr. Carvajal esmenta que persones grans s’han sentit ofeses per les paraules expressades pel
regidor i indica que, si pel Sr. Pifarré parlar en aquests termes es normals pels regidors del PSC
i per ell, personalment, no ho és.
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Fets aquests aclariments les dues actes resten aprovades per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són onze.
2. Modificació de les ordenances fiscals per a 2018. Aprovació provisional.
Per provisió d’alcaldia de data 26 d’octubre de 2017 es va acordar iniciar l’expedient de
modificació de diverses ordenances fiscals als efectes de la seva aplicació per a l’exercici 2018 i
següents,
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
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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 del projecte de modificació de les ordenances fiscals per a 2018, en relació al
qual es preveu la modificació de l’impost sobre bens immobles de naturalesa rústica i també es
contempla modificacions en les taxes que s’indiquen i, en els termes que s’esmenten:
1. Ordenança Fiscal núm.1. Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
Modificació de l’article 8 Tipus impositiu i quota. Es preveu baixar el tipus impositiu,
atès que s’ha donat d’alta als efectes impositius les construccions en sòl rústic i això
comporta un increment dels valors cadastrals considerables, que afecta principalment al
petit agricultor i ramader del municipi que ja passa per una situació econòmica
delicada en els darrers anys ,
2. Ordenança Fiscal núm. 8. Taxa del cementiri municipal. Modificació de l’article 6.
Quota tributària, per tal de preveure el preu de cessió a perpetuïtat dels nínxols de nova
construcció de la Secció 1ª, tercer carrer perpendicular.
3. Ordenança Fiscal núm. 21. Taxa per la prestació del servei de cases de banys,
dutxes, piscines i altres instal·lacions anàlogues. Estudiada l’actual tarifa de
temporada per l’accés a les piscines es valora positivament la modificació del preu de
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s’expressés i els contestés tal i com ho va fer.
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Article 6.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
A. Nínxols perpetus (nous). Per la cessió perpètua de nínxols s’abonaran els següents
imports (en euros):
Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)
Preu quart nínxol (unitat)

1.200
1.500
1.000
700

B. Nínxols perpetus (recuperats de cessions revertides). Per la cessió perpètua de nínxols
s’abonaran els següents imports (en euros):

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Nínxols Secció 1a.
Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)

100
200
150

Nínxols Secció 2a
Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)

100
200
150
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Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 8. Taxa del cementiri municipal, en quant al seu article 6, Quota
tributària, que quedarà redactat en els termes següents:

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

La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus impositius
següents:
 Bens immobles de naturalesa URBANA: 0,65
 Bens immobles de naturalesa RÚSTICA: 0,65
 Bens immobles de CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS: 1,30
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Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 1, relativa a l’impost sobre bens immobles, en quant al seu article
8. Tipus impositiu i quota:
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Atès, en definitiva, que les modificacions exposades són modificacions puntuals que no afecten
el desenvolupament dels serveis i en tot cas milloren l’equilibri econòmic alhora que
contemplen regulacions més detallades i concretes, la Sra. alcaldessa formula al ple de la
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l’abonament amb la incorporació d’uns descomptes per l’adquisició de manera
anticipada del mateix durant el període que s’indica.
4. Ordenança Fiscal núm. 23. Taxa per utilització privativa i l’aprofitament especial
d’immobles i instal·lacions municipals. Es modifica l’art. 6, per tal d’ajustar els
imports aplicables a l’ús de l’espai del Tossals dels Morts i de les piscines municipals.
5. Ordenança Fiscal núm. 33. Taxa per la prestació del servei de l’alberg municipal.
Modificació de l’art. 4. Quantia amb un petit increment de l’import per pernoctació
dels pelegrins i de turistes diferents al pelegrinatge del Camí de Sant Jaume.
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Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)

400
500
400

Nínxols Secció 2a Grup A
Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)

400
500
400

Nínxols Secció 2a Grup B
Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)

400
500
400
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Nínxols Bloc C 1a fase
Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)
Preu quart nínxol (unitat)

600
750
500
350

Nínxols Bloc C 2a fase
Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)
Preu quart nínxol (unitat)

600
750
500
350
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Nínxols Bloc D 1a fase
Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)

1.000
1.200
800

Nínxols Bloc D 2a fase
Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)

1.000
1.200
800
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Nínxols Secció 1ª Tercer carrer perpendicular
Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)

1.200
1.500
1.000

C. Per la inscripció als registres municipals de cada permuta que es concedeixi de
sepultures o nínxols dins del cementiri municipal : 15,00 €
D. Per la inscripció als registres municipals de cada permuta que es concedeixi de
sepultures o nínxols, a títol d’herències entre pares, cònjuges i fills: 9,00 €
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1) ABONAMENTS
1.1 Abonaments de tota la temporada de les persones de 6 a 64 anys.
Els abonaments que s’adquireixin de manera anticipada durant el període comprés entre
l’1 de maig i el 31 de maig de cada any gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota.
1.2 Abonament mensuals de persones de 6 a 64 anys d’edat.
1.3 Abonaments per activitats organitzades per grups d’esplai o similars, que es
realitzin fora de l’horari habitual de les piscines:
2) ENTRADES
Entrades a les piscines per un dia de les persones de 6 a 64 anys
Tiquet de sis entrades a les piscines de les persones de 6 a 64 anys
4) EXEMPCIONS

50, 00 €
20, 00 €
0,40 €/hora
6, 50 €
18, 00 €

4.1. Totes les persones que s’allotgin un dia o mes en l’ALBERG DEL PELEGRÍ situat
en l’edifici del CIPGC d’Alcoletge i acreditin la seva condició de PELEGRÍ, per mitjà
de la documentació oficial corresponent,
estaran EXEMPTES del pagament de l’ENTRADA D’UN (1) DIA al recinte de les
piscines municipals.
Aquesta exempció únicament és aplicable per UN (1) DIA i exigirà la prèvia
presentació de la documentació que acrediti els criteris anteriorment indicats.
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Epígraf primer. Piscines.
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La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa continguda en
l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
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Article 4. Quantia

Codi Segur de Validació

Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. núm. 21. Taxa per la prestació dels serveis de banys, dutxes,
piscines i altres instal·lacions anàlogues, en quant al seu article 4. Quantia, que quedarà
redactat en els termes següents:
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E. Per la inscripció de les demés transmissions de les concessions a perpetuïtat de tota
classe de sepultures o nínxols: 12,00 €.
F. Per la retirada de restes de cadàvers inhumats i trasllat al columbari en nínxols a
perpetuïtat, a sol licitud del concessionari de la mateixa: 15,00 €.
G. En cas que es sol liciti expressament la sepultura al terra, per a persones difuntes que no
es trobin en els supòsits previstos a l’article 5 de la present ordenança, s’haurà de
satisfer una quota de 170,00 €, quota en la qual queden incloses les depeses que es
puguin derivar de realitzar el sot per a l’enterrament del difunt, així com els treballs de
cobertura d’aquest sot.
H. Per la realització de treballs de conservació i neteja del cementiri: 8,50 €.
I. Aquest import s’abonarà tant si es disposa de nínxol com de fossa al terra.
J. Els imports fixats en aquesta ordenança relatius a la retirada, trasllats i sepultura de
restes es devengaran en cas que els treballs siguin realitzats expressament pels serveis
municipals i, per tant, s’exclouran els supòsits en què aquests els duguin a terme les
empreses de serveis funeraris autoritzades al municipi, d’acord amb les tarifes
establertes a l’efecte.
K. Per treballs de reutilització de nínxols vells, consistent en obertura de nínxol, neteja del
mateix, exhumació de restes existents, recuperació de restes i tractament de residus
(nínxol vell): 80 €.

1. Sala d’Actes:
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1.1. Per la utilització de la sala d’actes, sense il·luminació: 25,00 euros / hora
1.2. Per la utilització de la sala d’actes, amb il·luminació: 50,00 euros / hora
2. Sala d’Exposicions:
2.1.Per la utilització de la sala d’exposicions: 30,00 euros / dia
3. Casal Municipal i Llar de Jubilats d’Alcoletge:
Per la utilització de qualsevol de les dependències del Casal Municipal i Llar de Jubilats
d’Alcoletge: 30,00 euros / dia
1. Per la utilització de qualsevol altra dependència de la Casa de la Vila i Centre Cívic: 30,00
euros/ dia
Epígraf segon. Pavelló Poliesportiu
1.1. Per la utilització del pavelló poliesportiu, sense il·luminació:

15,00 euros / hora

1.2. Per la utilització del pavelló poliesportiu, amb il·luminació:

40,00 euros / hora

1.3. Per la cessió de l’ús de les llotges del pavelló municipal:

150 € / quadrienni

Epígraf tercer. Mirador del Segrià:
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1.1. Per la utilització del recinte del “Mirador del Segrià”: 181,00 euros / dia
1.3. Als efectes descrits en els punts anteriors els sol·licitants hauran de dipositar, de forma
prèvia a la utilització d’aquestes instal·lacions, d’una fiança en metàl·lic o per qualsevol altre
mitjà admès, legalment, a les dependències municipals, per l’import esmentat. Aquesta fiança
no serà retornada fins que així ho acordi l’òrgan competent de l’Ajuntament d’Alcoletge , un
cop comprovat que els bens i instal·lacions s’han retornat a l’Ajuntament en les mateixes
condicions en què foren lliurades al sol·licitant.
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Epígraf primer. Dependències de la Casa de la Vila i Centre Cívic
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2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
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1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa continguda en
l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.

Codi Segur de Validació

Article 6. Quota tributària
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Quart.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 23. Taxa per utilització privativa i l’aprofitament especial
d’immobles i instal·lacions municipals, en quant al seu article 6, que quedarà redactat en els
termes següents:
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Epígraf cinquè. Altres immobles, instal·lacions i/o equips municipals:
5.1. Per la utilització de la ludoteca o sala infantil: 50,00 euros / dia
5.2. Per la utilització de qualsevol dels espais situats al Tossal dels Morts: 50,00 euros / dia
5.3. Per la utilització de qualsevol altre immobles i/o instal·lació municipal diferents de les
previstes als epígrafs anteriors: 30,00 euros / dia
5.4. Per la utilització dels equips de megafonia de titularitat municipal, en equipaments,
instal·lacions o edificis municipals: 25 €/ hora.
Cinquè.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 33. Taxa per la prestació del servei d’Alberg municipal
Article 4. Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en
l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats:

Maria Lluïsa Prat Boneta
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1.- Allotjament d’un dia, que compren la franja horària de les 12 hores a les 10 hores del
dia següent:
Persones amb carnet de pelegrí , 9 euros persona/dia. Impostos a part
Usos turístics diferents del pelegrinatge al Camí de Sant Jaume, 14 euros persona/dia.
Impostos a part.
Abans de sotmetre la proposta a votació, la Sra. alcaldessa explica que tal i com ja es va
comentar en Junta de Portaveus les OOFF queden, essencialment, igual que l’any anterior.
Tanmateix els canvis més significatius són els que afecten a l’IBI rústica que es modifica per tal
de reduir, el tipus aplicable, del 0,79% actual fins a un 0,65% que es el que es proposa per a
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Per accedir a l’entrada reduïda, les persones amb dret, ho han d’acreditar documentalment
(carnet d’estudiant, DNI, tarja d’inscripció al Servei d’Ocupació, carnet o resolució d’invalidesa
i/o qualsevol altre que acrediti la situació legalment)

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

a) Entrada general: 3 €
b) Entrada reduïdes: 1 € (estudiants, jubilats, persones a l’atur, persones amb invalidesa
superior al 65%, estudiosos o persones que realitzen estudis d’història.)
c) Entrada grups (més de 5 persones): 2 €
d) Entrada familiar: 3€ el primer membre i 2 € la resta
e) Entrada gratuïta per als veïns del municipi

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

1. Entrada al Centre:
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Epígraf quart. Centre d’Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró.
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1.4. En cas que els serveis municipals comprovin que els béns lliurats ho han estat en un estat
deficient de neteja, amb deteriorament d’algun dels seus elements integrants o, en qualsevol cas,
de manera que no s’ajusti a les condicions e lliurament inicial de les instal·lacions, la
Corporació incautarà la fiança per tal d’executar, al seu càrrec, les actuacions necessàries per
tal de deixar el bé en condicions òptimes d’utilització. Això s’entén sens perjudici que en cas
que els costos de neteja i/o reposició i/o reparació dels bens mobles i/o immobles municipals
afectats siguin superiors a la fiança dipositada, s’incoï el corresponent expedient administratiu
contra el responsable/s de l’actuació com legalment procedeixi.
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La primera, indica, es que s’han dut a terme revisions d’ofici a nivell del cadastre i que han
tingut un caràcter general. Aquestes modificacions, explica, han comportat que construccions
existents en sòl rústic com ara granges, pous, piscines, etc. que fins ara no pagaven IBI, ara
s’hagin donat d’alta al padró d’IBI i, per tant, paguin aquest impost.
Aquest fet ha comportat, en alguns casos, uns increments considerables en la quota a abonar, ja
que els valors cadastrals, en aquests casos, s’han vist incrementats.
Un segon motiu de la modificació té a veure amb la greu crisi que està patint la pagesia en els
darrers anys.
Per això, comenta la Sra. alcaldessa, l’actual Corporació ha decidit adoptar aquesta mesura per
tal d’intentar contribuir a pal·liar lleument aquestes dues situacions, tenint en compte que el
tipus que fins ara s’aplicava era força elevat.

Maria Jesús Pena Navarra
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Així doncs, a partir d’ara, el tipus de rústica s’igualarà amb el tipus d’urbana.
L’altra modificació important, a nivell d’OOFF, es la que es proposa en relació als abonament
de temporada de les piscines municipals. Actualment un abonament de temporada era de 25 € i
ara passa a 50 €. No obstant això aquesta mesura es compensa amb una bonificació del 50% per
adquisició anticipada dels abonaments durant el mes de maig i, per tant, quedaria al mateix
preu.
Amb això es preveu donar facilitat als veïns del poble per comprar entrades anticipadament, a
un preu com l’actual, tenint en compte la gran afluència de públic que s’ha experimentat en els
darrers anys.
Altres modificacions puntuals afecten als usuaris de l’alberg del pelegrí i també a l’ús de l’espai
del Tossal dels Morts que, fins ara, era de 100 € per dia, la qual cosa s’ha considerat excessiva
reduint-ho a la meitat.
També s’han contemplat els preus de nínxols nous però en els mateixos termes que fins ara.
La regidora Sra. Núria Mirada intervé per fer un comentari en relació a les piscines preguntant
si hi ha alguna normativa que impedeixi fer diferències entre les persones que són veïnes del
poble i les que no ho són. En aquest sentit diu que, aquest any, s’ha vist molta gent a les piscines
i gent de fora del municipi. Apart d’això planteja els problemes de control en quant a l’entrada
al recinte.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Per part de l’alcaldessa i pels serveis de secretaria, a instàncies de l’alcaldia, s’explica que no es
poden donar causes de discriminació en aquest tipus de taxes i per això no hi ha diferències de
preus.
El Sr. Iglesias demana informació sobre l’objectiu de la mesura proposada en relació als
abonaments de les piscines.
La Sra. alcaldessa explica que s’ha intentat buscar un mecanisme que permeti a les persones
més vinculades a municipi conèixer la possibilitat de retirar els abonaments durant el mes de
maig a un preu igual que l’any anterior i, en canvi, si hi ha persones tant del poble com de fora
que ho treuen més tard, quant ja s’han venut el gruix dels abonaments i entrades, hauran de
pagar una quantitat molt superior per la qual cosa es possible que no els interessi treure’ls els
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2018. Aquesta circumstància ha vingut motivada per dos circumstàncies, explica la Sra.
alcaldessa.
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La Sra. alcaldessa explica que, el tema de l’aforament, és una altra qüestió i que això es podria
regular per mitjà d’un reglament sobre ús de les piscines que, actualment, no tenim i tampoc
s’ha fixat mai. Únicament està determinat l’aforament del vas de les piscines En tot cas és un
tema complicat, conclou.
El Sr. Flores demana si el tema de la gratuïtat per als jubilats fa temps que s’aplica, a la qual
cosa es respon afirmativament.
El Sr. Flores comenta, també, que si bé es cert que hi ha hagut una gran afluència de públic a les
piscines aquest any cal tenir en compte que el poble ha augmentat molt i cal veure si realment
són persones de fora del municipi o no. En aquest sentit indica que, en moltes ocasions, es té la
impressió que no són veïns i, realment, són persones vingudes de fora però que viuen al poble.
Indica que no s’han contrastat aquestes dades però que podria fer-se.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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El Sr. Flores reitera els motius de la proposta de nous preus i bonificacions amb la idea que si, a
partir del mes de juny, els preus són de 50 € es possible que persones de fora del municipi es
plantegin si els convé o no treure’s l’abonament a Alcoletge.
L’alcaldessa comenta que els abonaments l’any 2016 van ser de 860 i aquest any de 900 i, per
tant, no hi ha hagut molta diferència, tot i que efectivament el nombre d’usuaris es important.
No obstant la major afluència es concentra des del mes de juny i fins a ½ de juliol,
aproximadament.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors de la Corporació, que són onze.
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El Sr. Carvajal també comenta la possibilitat de fixar mecanismes de control d’accés i
aforament a les piscines que, en tal cas, s’hauria de prendre en consideració.
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La Sra. alcaldessa reitera el criteri anterior de no discriminació. I a més, afegeix, que en relació
a l’exempció per a persones jubilades es quelcom que l’actual equip de govern no ha modificat i
es manté com fa molt de temps.
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La Sra. Mirada també es refereix als majors de 65 anys que tenen entrada gratuïta i demana si
tampoc es pot discriminar per si són del municipi o no. En el mateix sentit es pronuncia el Sr.
Carvajal que comenta que, aquest estiu, van venir un grup de persones jubilades que no eren del
poble s a les piscines d’Alcoletge, amb intenció de pagar entrades i es van trobar amb la
sorpresa que no havien de pagar res. El Sr. Carvajal considera que, per als jubilats del poble,
seria correcte perquè són piscines municipals però dubta si s’ha d’aplicar, també, per a les
persones de fora. Així comenta que si venen, a Alcoletge, tots els jubilats d’altres pobles, els
veïns ja no podran entrar.

Codi Segur de Validació

En quant al tema del control en relació a l’entrada a les piscines es quelcom que la Corporació té
present i realment es un assumpte que forma part de les responsabilitats del concessionari del
bar-restaurant de les piscines.
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abonaments. Cal tenir en compte que l’abonament per a les piscines municipals de Lleida són
d’uns 65 i, en municipis del voltant nostre, es d’entorn a 50 o 55 €. La Sra. alcaldessa explica
que, a Alcoletge, el preu de l’abonament no es pot incrementar excessivament perquè el cost del
servei es correspon amb els ingressos que s’obtenen i per això si bé, amb aquesta modificació,
es preveu un increment aquest es compensa deixant-lo sense efecte si els usuaris retiren els
abonaments de forma anticipada.

Codi Segur de Validació
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El ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2013, va adoptar l’acord
relatiu a l’adjudicació de la concessió administrativa del servei de bar restaurant del pavelló i
piscines municipals d’Alcoletge i del manteniment de les seves instal·lacions, a favor del
licitador núm. 1. Sr. Oriol Maurici Cortasa i Antonio Maurici Pérez, amb DNI núm. 47694158R
i 40836058H, havent assolit una puntuació de 60, 94 punts, amb un cànon anual de 240 € i les
millores que formulà en la seva oferta,
Aquest contracte es va preveure per un termini de 4 anys, comptats des del dia de la
formalització del contracte administratiu, sens perjudici de les pròrrogues anuals previstes en els
termes de la clàusula cinquena del plec i, fins a un màxim de 10 anys.

Maria Jesús Pena Navarra
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El contracte administratiu es va signar el 31 de desembre de 2013, per la qual cosa el termini de
vigència inicial del contracte seria fins a 31 de desembre de 2017, llevat del cas que operessin
pròrrogues,
Tanmateix el concessionari ha presentat, davant l’Ajuntament, escrit en què manifesta la seva
voluntat unilateral de rescissió del contracte, prevista en la clàusula cinquena del plec,
Per aquest motiu, doncs, i sens perjudici del contingut dels informes jurídics que obren en
l’expedient, en referència a les condicions de pròrroga del servei, la Corporació té la voluntat
de donar conformitat a aquesta petició i, per tant, incoar nou expedient per tal de garantir la
continuïtat en la prestació del servei, molt especialment garantir l’obertura i tancament de les
instal·lacions del pavelló poliesportiu així com de les piscines, durant la temporada d’estiu, a
més de garantir la recepció d’usuaris i la neteja de lavabos, vestidors, pistes, etc. per tal que
puguin esser utilitzats pels usuaris (alumnes dels centres educatius, associacions, equips
esportius, públic en general, etc. ), la qual cosa es combina amb la gestió del bar – restaurant del
pavelló, susceptible de gestió econòmica pels particulars,
Atès que ens trobem davant d’un bé de domini públic respecte del qual es pretén realitzar una
concessió administrativa d’ús privatiu del mateix o d’una part del mateix,
A instàncies de l’alcaldia i per provisió dictada a l’efecte, s’ha elaborat el plec de clàusules que
regeixen la concessió del servei de bar-restaurant del pavelló i piscines municipals i del
manteniment de les seves instal·lacions, als efectes de la seva aprovació, si s’escau, i subsegüent
inici de l’expedient de contractació, on s’han modificat les previsions de l’anterior expedient
que afecten, entre d’altres, a:

10/11/2017 Alcaldessa

1. Durada del contracte: 5 anys, prorrogables.
2. Import del cànon: 6.000 €, millorables.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableixen les
directives europees, el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic així com la
Disposició Addicional 2a del referit Text Refós, el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, el RD 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s’aprova Reglament de Béns de les Entitats Locals, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals, la Sra. alcaldessa formula al
ple de la Corporació la següent proposta d’acord:

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Primer. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei púbic de bar –restaurant
del pavelló – piscines municipals i del manteniment de les seves instal·lacions, per mitjà de
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3. Aprovació de l’expedient de contractació de la concessió del servei públic de barrestaurant del pavelló – piscines municipals i del manteniment de les seves instal·lacions.
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Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que han de regir
la contractació de la concessió.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Perfil de contractant
(www.alcoletge.cat) l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública establint el
termini per presentar proposicions en 10 dies naturals, a comptar des del dia següent de
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. En cas que aquest dia sigui festiu o
dissabte, el termini s’allargarà fins el primer dia hàbil següent.

Maria Jesús Pena Navarra
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Quart.- Designar de manera específica com a membres de la Mesa de contractació del contracte
i procedir a la publicació en el Perfil de contractant, en els termes descrits en el plec de
clàusules aprovat (clàusula 24a) i efectuar les notificacions oportunes.
Abans de sotmetre la proposta a votació, la Sra. alcaldessa explica els aspectes més significatius
del plec i les principals novetats respecte de l’anterior. En aquest sentit informa que la persona
que actualment gestiona el bar del pavelló i piscines ja va comunicar verbalment durant l’estiu
la seva voluntat de no continuar amb la prestació del servei. En aquest sentit cal tenir en compte
que el 31 de desembre d’aquest any acabaria el termini inicial i si bé hi hauria la possibilitat de
pròrrogues anuals, fins arribar als 10 anys, l’adjudicatari no vol fer efectiva aquesta opció.
Per aquest motiu, doncs, ha estat necessari incoar de forma urgent aquest nou expedient, explica
la Sra. alcaldessa.
Les clàusules són força similars a les anteriors si be hi ha alguns canvis com ara la durada de la
concessió que seria de 5 anys, també prorrogable i el cànon que es fixa en un import
substancialment major que l’anterior si bé amb el pagament del mateix l’adjudicatari no ha
d’abonar cap altra despesa a l’Ajuntament, com per exemple, la del subministrament elèctric.
Un altre canvi seria que tant els abonaments com les entrades o tiquets seran expedits pel
concessionari amb els mitjans que faciliti l’Ajuntament. El concessionari serà l’encarregat del
control d’accés i, com a contrapartida, rebrà el 25% dels imports recaptats en concepte
d’abonaments, entrades i tiquets; a més del que resulti de la gestió del bar – restaurant.
Al marge d’això hi ha també alguns petits ajustos en quant a les condicions de manteniment de
les instal·lacions i equipaments municipals, s’afegeixen alguns petits espais nous, etc.
Finalment s’explica que, per valorar les propostes, es tindrà en compte tres aspectes com són la
memòria tècnica, les millores i el preu o cànon proposat.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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S’explica, també, que els licitadors hauran de presentar tres sobres, el de documentació
administrativa, el de propostes tècniques i el del preu. A més i com que els criteris subjectius
tenen més pes que el preu s’ha previst la creació d’una comissió d’experts per valorar la
documentació que s’aporti en el sobre 2, relativa al projecte o memòria tècnica i a les millores.
La Sra. Mirada pregunta perquè s’ha previst que les entrades i abonaments es treguin a les
piscines. La Sra. alcaldessa explica que, les modificacions projectades, especialment les
relatives a l’emissió d’abonaments i entrades, s’ha fet per intentar evitar el col·lapse que, en
l’atenció al públic, es constata quan s’inicia la temporada de les piscines, en haver de fer 900
abonaments manualment. No obstant aquest major volum de feina es veu compensat amb una
major aportació derivada dels ingressos d’abonaments i entrades. A més es considera que
traslladar la responsabilitat d’emetre entrades i abonaments al concessionari ha de permetre que,
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procediment obert, tramitació urgent, amb diversos criteris d’adjudicació.
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La Sra. Mirada intervé per comentar que, al seu criteri, les contraprestacions són importants,
tenint en compte els abonaments i entrades que es venen. Així planteja una opció de què enlloc
d’encarregar les tasques d’emissió d’abonaments i entrades al concessionari i, a canvi, lliurar-li
el 25% de les mateixes, es podria contractar alguna persona per fer la mateixa feina i potser
seria més econòmic.

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta
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La Sra. alcaldessa li respon explicant que, en tal cas, no tindria sentit la idea de la concessió tal i
com està prevista. La Sra. alcaldessa comenta que han estat constatant com es fa en altres
municipis, com Alpicat i Torrefarrera i ho fan així i, fins i tot, inclouen temes con la
contractació del serveis de socorrista.
Des de l’equip de govern es considera que cal aprovar un plec que sigui atractiu ja que les
obligacions del concessionari són importants no únicament pel que fa al control d’accés i neteja
i manteniment bàsic de les piscines durant la temporada d’estiu, sinó per les obligacions
derivades de la neteja del pavelló i la disponibilitat que s’exigeix per obrir i tancar el recinte
durant tota la setmana, caps de setmana inclosos. Així cal tenir en compte que, normalment, hi
ha activitat al pavelló des de primera hora del matí fins quasi les 12 de la nit, durant tot l’any.
La única excepció seria durant la Setmana Santa, període en què s’aprofita per pintar el bar del
pavelló. L’alcaldessa també recorda que el que resulti concessionari ha de fer una inversió
important per la gestió del bar, ja que part del material i equipament que hi ha es propietat del
concessionari actual, com el cas del mobiliari, estris diversos, aires condicionats, etc. perquè
l’Ajuntament – en el seu moment – no li va facilitar. Així el nou concessionari o bé ha
d’adquirir els bens existents a l’actual titular de la concessió o adquirir-los personalment pel
seu compte. L’alcaldessa també planteja la possibilitat d’arribar a un acord, abans que entri el
nou concessionari, per tal que l’Ajuntament adquireixi directament algun dels elements bàsics i
els posi a disposició de qui assumeixi el servei a partir d’ara.
El Sr. Iglesias també planteja que aquests temes són complicats perquè es possible que el que
accedeixi a la concessió també vulgui habilitar el bar d’una determinada manera, la qual cosa no
es podria fer si d’alguna manera estan obligats a adquirir-ho a l’anterior concessionari.
S’explica també que, a diferència del plec de clàusules anterior, l’actual preveu en concepte de
millora que es proposi la reversió - a favor de l’Ajuntament - dels bens i equips que el
concessionari adquireixi, en finalitzar el termini de la concessió.
El Sr. Carvajal també comenta que el nou concessionari té l’obligació de “quedar-se” amb el
personal de l’anterior concessionari. La Sra. alcaldessa respon afirmativament, sempre que –
evidentment – existeixi aquest personal i, així es preveu, en una de les clàusules del plec.
La Sra. alcaldessa continua exposant que la gestió pot ser positiva si es treballa be el tema del
restaurant i bar però, alhora, és molt obligat en quant a hores de treball i dedicació. Per això i,
com a contraprestacions, hi hauria els ingressos de la gestió del bar – restaurant i el 25% de les
entrades i abonament s a les piscines. No obstant això cal tenir en compte que el concessionari
també haurà d’abonar un cànon mínim de 6.000 €/any, molt superior a l’actual.
El Sr. Carvajal pregunta si amb els 6.000 €/any de cànon el concessionari també haurà de pagar
la llum a part i si el cànon actual es menor. La Sra. alcaldessa respon que el cànon actual és molt
menor, pràcticament simbòlic, ja que es de 240 €/any. A banda, però, s’ha de pagar la llum. En
canvi, amb el nou plec, el cànon mínim serà de 6.000 € /any però la llum no l’hauran de pagar a
part ja que l’assumeix l’Ajuntament. Això és així per fer una fórmula més senzilla i, a més,
Pàgina 12 de 18

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

Url de validació

aquest, tingui major cura en quant a què totes les persones que accedeixin a les piscines disposin
de l’abonament o entrada corresponent.
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A més, amb la referència dels abonaments de 2017 els licitadors ja tenen una dada disponible a
partir de la qual analitzar el projecte, ja que aquesta serà una xifra bastant aproximada i un
ingrés garantit.
El Sr. Carvajal manifesta que només fan aquestes consultes per estar informats, a la qual cosa la
Sra. alcaldessa hi manifesta la seva conformitat, així com totes les aportacions que considerin
necessàries.
La Sra. Mirada pregunta, finalment, si el nombre de 900 abonaments suposa el topall màxim per
a les piscines.
La Sra. alcaldessa indica que es va parar en arribar a aquesta xifra i, a partir d’aquell moment,
només es van vendre entrades, circumstància que es va produir quan ja era el mes d’agost.
El Sr. Josep Ma. Gras explica que es va parar perquè es va considerar el millor encara que
realment no tenim una normativa que determini un aforament màxim a les piscines. Si que hi ha
una capacitat dels vasos però no del recinte. No obstant es va entendre que hi havia molta
afluència d’usuaris i es va considerar adient no emetre més abonaments de temporada.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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La Sra. alcaldessa insisteix en el tema del control d’accés i es tractarà de fixar algun mecanisme
més automatitzat que l’actual.
La Sra. alcaldessa comenta que l’objectiu, doncs, es aprovar aquest procediment de licitació
esmentant que, a banda de les publicacions oficials, en donaran trasllat a través dels mitjans
habituals, com ebando, facebook, etcètera per tal que, tothom, n’estigui assabentat.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors de la Corporació, que són onze.

Pàgina 13 de 18

ff9b236e793a4d46a42e08984cdcc9f0001

La Sra. alcaldessa comenta que són temes complicats i en què es difícil trobar un equilibri que
permeti que el concessionari tingui garantia de negoci i l’Ajuntament cobertes les seves
necessitats.
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El Sr. Pifarré indica que es important que algú pugi encarregar-se de la gestió perquè si quedés
desert seria un problema per l’Ajuntament, per la qual cosa s’ha de fer atractiu el plec.
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El Sr. Carvajal manifesta que sembla, doncs, que la gestió del bar els surti gratuïta a la qual cosa
la Sra. alcaldessa demana si del que es tracta és que no estan d’acord amb com s’ha formulat el
plec, a la qual cosa responen que no es així.

Codi Segur de Validació

Es comenta, en definitiva, que per fer les tasques encarregades de neteja i obertura i tancament
del pavelló durant la setmana i també el cap de setmana s’estima que s’hauria de disposar de
dues persones, a més d’una tercera pel període de la campanya d’estiu per a la gestió de les
piscines, i això es el que haurà de fer el concessionari, ja sigui personalment o amb treballadors
contractats per ell.
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perquè no hi ha un comptador diferenciat, només un comptador de passos i hi ha uns elements a
la facturació que no es poden traspassar al concessionari com el terme potència, ja que aquest
està determinat en funció de les necessitat globals del pavelló. En tot cas cal tenir en compte que
el cànon de 6.000 € és millorable pels licitadors essent, aquest, un criteri de valoració.
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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:

Maria Jesús Pena Navarra
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Decret 223/2017, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 10, per un import total de
117.439, 23 €.

El regidor Sr. Xavier Iglesias intervé per referir-se a un factura del Subirós de 30.000 € de la
festa major de setembre. En aquest sentit demana si s’ha fet concurs, ja que li consta que per
més de 18.000 € s’hauria de fer.
Es comenta que s’analitzarà i es comprovarà aquesta circumstància atès que seria un contracte
de serveis però es corrobora, tant per alcaldia per secretaria, que no s’ha fet concurs.
El Sr. Iglesias comenta que creu que per aquest import procedeix fer concurs.
La Sra. alcaldessa diu que es comprovarà però en tot cas esmenta que no li consta que ni ara, ni
mai, s’hagi fet concurs per aquest tema, concretament la contractació de les orquestres de les
festes majors.
El Sr. Iglesias indica que els anys que hi eren ells no es facturava així i que cada orquestra o
grup facturava individualment.
La Sra. alcaldessa comenta que també cal tenir en compte que, abans, una part de la festa la
contractaven els joves, a través de l’entitat Alcoletge Jove, amb una subvenció de l’Ajuntament
i, ara, en canvi s’ha centralitzat des de la Corporació i potser és aquest el que motiva el que ha
passat.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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El Sr. Iglesias diu que una cosa es pagar les orquestres directament i una altra es fer-ho tot a un
intermediari.
La Sra. alcaldessa comenta que es consultarà i comprovarà, tot i que de concurs no s’ha fet.
A continuació la Sra. Mirada demana informació sobre la factura de curs de monitors, de 5.500
€, del Pla Local de Joventut. Pregunta si això es paga per part de l’Ajuntament i, posteriorment,
es rep l’ajut de l’esmentat Pla o ja està inclosa l’ajuda en aquest import.
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4. Informes d’alcaldia. Donar compte de la relació de factures.
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Per altra banda el Sr. Flores comenta que tampoc s’ha comentat amb el Consell Comarcal del
Segrià si resulta possible fixar preus diferents en funció de si els alumnes són del poble o no.
La Sra. alcaldessa manifesta que si s’hagués constatat un problema de places s’hauria primat als
alumnes del poble però no ha estat així. En aquest cas el curs costa 200 € i els alumnes, per
igual, en paguen la meitat, 100 €.
La Sra. Sara Millas planteja si el preu és el mateix que l’anterior curs, fet fa dos anys, a la qual
cosa es respon que si.
El Sr. Carvajal demana informació sobre una factura relativa a uns serveis d’enginyeria relativa
a la pista esportiva i vestidors. El Sr. Carvajal creia que aquests treballs els havia de fer
l’arquitecte municipal i per això la seva consulta.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

10/11/2017 Alcaldessa

La Sra. alcaldessa i el Sr. Gras manifesten que els SSTT municipals van considerar necessari
valorar el tema de l’estructura i per això es va contactar amb una enginyeria que va fer un dels
projectes.
El Sr. Gras explica que l’arquitecte municipal va haver de contactar amb un gabinet extern per
temes de cimentació i fer els càlculs necessaris per a tota l’obra. Es van fer unes cates als pilans
i es va veure que la profunditat dels mateixos no es suficient i per això la intervenció d’aquesta
empresa i l’elaboració d’un projecte específic per al tema d’estructures. En aquest sentit el
regidor explica que, després dels problemes amb alguna pista a la província de Barcelona, i per
evitar riscos, es va considerar que el millor era que un gabinet especialitzat fes tots els
amidaments sobre estructura i fonaments i per això aquesta factura.
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La Sra. Mirada també pregunta si tothom paga la mateixa matrícula, tant si són del poble com si
són de fora i si es així, perquè tothom paga igual. El Sr. Flores respon que tots els alumnes
paguen el mateix i, en aquest sentit, exposa que es difícil molts cops obtenir un mínim
d’alumnes i per això cal fer publicitat i possibilitar que vinguin alumnes de fora del municipi i
així es fa i no s’ha plantejat, en definitiva, fer diferències. Es possibilita que vingui gent de fora
i, així, també es disposa de més ingressos per matrícula.

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

La Sra. Mirada pregunta quants alumnes hi ha en el curs i si tots són d’Alcoletge, a la qual cosa
el Sr. Flores respon que sobre 17 alumnes i alguns són de fora.

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

El regidor Sr. Oscar Flores puntualitza que, a part, també cal tenir en compte que, en concepte
d’ingressos, hi haurà les matrícules que s’abonin pels alumnes del curs.

Codi Segur de Validació

En quant a despeses l’Ajuntament té una previsió global d’entorn als 16.000 €.

Url de validació

Es respon indicant que els imports de les factures són íntegres i es correspon a la despesa
realitzada i les ajudes que s’obtinguin van a banda, en qualitat d’ingressos. La Sra. alcaldessa
comenta que ja s’ha informat de l’import atorgat en concepte de subvenció pel Pla Local de
Joventut. Aquest ajut, per a l’any 2016, ja va ser baix i, aquest any, va en la mateixa línia.
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Ara únicament se n’ha donat compte en ser, aquest, el primer ple convocat des de la presentació
de la instància dels regidors.
La Sra. alcaldessa explica que, sens perjudici d’allò que correspongui d’acord amb la normativa
d’aplicació, per part de l’equip de govern no hi haurà cap inconvenient en permetre la
participació dels regidors ara no adscrits a la Junta de Portaveus, per la qual cosa haurien de
determinar com voldrien fer-ho.
El Sr. Iglesias manifesta que, al marge de la petició presentada, treballaran com un equip que
són i junt tots si bé per motius de tots coneguts, tant la Núria com ell personalment, no volen
seguir donant suport al PSC.
Finalment la Sra. Mirada dona les gràcies a l’alcaldessa per incloure aquest punt tenint en
compte que estava a punt de convocar-se el ple quan es va presentar la instància i hi havia
moltes coses a tractar en aquesta sessió.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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La Sra. alcaldessa ho agraeix i comenta que respecten totalment la decisió presa pels regidors i
no entraran en cap valoració sobre els seus motius i només aclarir que tindran tota la facilitat per
accedir a la informació municipal.
Tots els regidors resten assabentats d’aquesta informació.
6. 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:
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A l’empara d’aquesta instància se’n dona compte al ple i alhora es demana als serveis de
secretaria que determinin els tràmits necessaris i actuacions a realitzar per tal de donar
compliment a aquesta petició i, en definitiva, quines conseqüències pràctiques tindrà. Així
s’haurà d’analitzar els canvis que, en el seu cas, s’hagin de fer en les comissions informatives i,
molt particularment, a la Comissió Especial de Comptes, així com la determinació de sistema de
votació, amb la previsió de vot ponderat, etc. També s’haurà d’examinar el trasllat d’aquesta
informació a altres AAPP per tal de facilitar informació actualitzada sobre els regidors de la
Corporació.

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

Es dona compte de la instància presentada el 24 d-octubre de 2017 pels regidors del PSC - CP a
l’Ajuntament d’Alcoletge, Sr Xavier Iglesias Rué i Nuria Mirada Palau, en què en tant que
regidors independents del PSC a Alcoletge i com a mostra de disconformitat de les postures de
l-esmentat partit envers el poble català, volen passar a ser regidors NO ASDCRITS.

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

5. Donar compte de l’escrit dels regidors del PSC relatius a la proposta de separació del
grup per passar a no adscrits.

Codi Segur de Validació

Fets aquests aclariments tots els regidors resten assabentats d’aquesta relació de factures.

Url de validació

El Sr. Carvajal demana si aquests amidaments sobre estructura i fonaments suposaran
increments en el cost de l’obra quan aquesta s’executi, a la qual cosa es respon que no ja que ja
està previst al projecte i, també al pressupost, amb la darrera modificació aprovada per
l’Ajuntament. Però si que s’ha de fer més obra de la que estava prevista en el projecte inicial
que hi havia a l’Ajuntament, afegeix la Sra. alcaldessa.





Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

13/11/2017 Secretària-Interventora














10/11/2017 Alcaldessa






Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2



Pàgina 17 de 18

ff9b236e793a4d46a42e08984cdcc9f0001



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Codi Segur de Validació



Decret 223/2017. Resolució pe3r la qual s’aprova la relació de factures núm. 10/2017.
Decret 224/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per substitució de pal de fusta per
formigó a favor de Telefònica España.
Decret 225/2017 Resolució autoritzant canvi de titularitat en llicència d’activitat Espai
Artístic Esport Dansa.
atorgant subvenció a l’entitat Els Timons amb motiu de la Cavalcada de Reis 2017.
Decret 226/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per reforma de bany en immoble
de l’avinguda de la Generalitat, a favor de PBG.
Decret 227/2017. Resolució atorgant llicència d’obres a favor de ENDESA per
ampliació de xarxa soterrada C13, km 11.
Decret 228/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per substitució de pal de fusta per
formigó al camí de Grenyana, a favor de Telefònica España.
Decret 229/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per tapiar porta de façana
posterior en edifici del c/Lleida, a favor de RLP.
Decret 230/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per adequació d’explotació
ramadera, al polígon 9, parcel·la 45.
Decret 231/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per pavimentar fàbrica a favor de
PICBER.
Decret 232/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per instal·lar tanca de torsió a
favor de PICBER.
Decret 233/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per pintar façana al c/ Miralbó, a
favor de JMLLB.
Decret 234/2017. Resolució relativa a una cessió d’un nínxol municipal. Nínxol núm.
92.
Decret 235/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per instal·lar pladur en habitatge
del c/ Major, a favor de JVC.
Decret 236/2017. Resolució atorgant targeta d’aparcament individual per a persones
amb disminució modalitat titular no conductor a favor de MNN.
Decret 237/2017. Resolució atorgant targeta d’aparcament individual per a persones
amb disminució modalitat titular no conductor a favor de AADD.
Decret 238/2017. Resolució atorgant targeta d’aparcament individual per a persones
amb disminució modalitat titular no conductor a favor de CLN.
Decret 239/2017. Resolució autoritzant el canvi de titularitat de la cessió d’un nínxol
del cementiri municipal a favor de SPT.
Decret 240/2017. Resolució atorgant al Col·legi Ntra. Sra. del Carme una subvenció per
import de 417 € per col·laborar amb el finançament de l’adquisició d’una
fotocopiadora.
Decret 241/2017. Resolució atorgant a l’AMPA del Col·legi Ntra. Sra. del Carme una
subvenció per col·laborar en la neteja del menjador escolar.
Decret 242/2017. Resolució atorgant un gual al carrer Nostra Sra. del Pilar.
Decret 243/2017. Resolució atorgant una subvenció al Club Pati Alcoletge per adquirir
nou vestuari per import de 1.500 euros.
Decret 244/2017. Resolució atorgant una subvenció per adquisició de llibres de text i
altre material didàctic. Curs 2017-2018.
Decret 245/2017. Resolució atorgant la subvenció ordinària temporada 2017-2018 a
favor del Club Pati Alcoletge.
Decret 246/2017. Resolució atorgant la subvenció ordinària anualitat 2017 a favor de
Agrupació Cultural i Recreativa Els Timons.
Decret 247/2017. Resolució aprovant els padrons fiscals dels serveis d-aigua i
clavegueram 3r trimestre 2017 i fixació calendari cobrament.
Decret 248/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per pintar façana a favor de M.C.

Url de validació




El regidor Sr. Ribes formula una pregunta relativa a la situació dels deutes que la Generalitat
tenia amb els Ajuntaments i si s’ha liquidat referint-se – particularment – a la situació de la
nostra Corporació.
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La Sra. alcaldessa explica que, efectivament, s’han liquidat gran part dels imports que la
Generalitat devia i, molt especialment, les subvencions més importants, com les de la línia
FEDER vinculada a les obres del Tossal dels Morts, que ja està abonada i, també, la subvenció
vinculada a la regularització d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, que també s’ha liquidat.
A més d’això s’han anat posat al corrent, si no al 100% en gran part sobre altres ajuts, com ara
el Fons de Cooperació que es destina a despeses corrents dels municipis.
Altres ajuts també s’han abonat, ja sigui directament o amb intervenció de la Diputació que ha
assumit, en alguns casos, la posició deutora de la Generalitat.
Es confirma, en definitiva, que els imports de les subvencions més grans ja s’han abonat.
La Sra. alcaldessa també informa que s’ha atorgat una subvenció del Departament de
Governació per millora de camins per import de 40.000 € així com un ajut de la Direcció
General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, vinculada a la memòria històrica,
d’entorn a 9.500 € vinculada a la retolació dels espais del CIPGC, Trinxeres, etc.
El Sr. Carvajal comenta la possibilitat de retolar altres espais com l’Església i la Sra. alcaldessa
indica que ho tindran en compte i que intentaran fer-ho i, en tal cas, es mantindria la mateixa
estètica que la retolació vinculada a la retolacions dels espais vinculats a memòria històrica.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint hores i
quinze minuts del dia trenta ú d’octubre 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.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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La secretària,
Ma. Jesús Pena Navarra

L'alcaldessa
Ma. Lluïsa Prat Boneta
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7. Precs i preguntes.

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

Tots els regidors presents es donen per assabentats del contingut d’aquests decrets.
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Decret 249/2017. Resolució atorgant la subvenció a favor de Associació Free Time
Alcoletge.
Decret 250/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per pintar façana a favor de
Comunitat de Propietaris Prat de la Riba, 1.
Decret 251/2017. Resolució anul·lant una liquidació de quotes urbanístiques a favor
Telefònica España. i practica de nova liquidació al subjecte passiu.
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