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Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 7 de novembre de 2016
A les vint hores, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple de
l'Ajuntament, e 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 extraordinària i
urgent.

Signatura 2 de 2

Maria Lluïsa Prat Boneta
Maria Jesús Pena Navarra

21/11/2016 Secretària-Interventora
Signatura 1 de 2

21/11/2016 Alcaldessa

Alcaldessa:
Regidors:

Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sr. Josep Maria Gras Charles
Sra. Maria Carme Lladós Guasch
Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer
Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús
Sra. Georgina Pascual Gonzalez
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Xavier Iglesias Rue
Sra. Núria Mirada Palau
Sra. Sara Millàs Pérez
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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 28 de setembre de 2016, segons preveu l'art. 82.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Sra. alcaldessa pregunta
si algun membre de la Corporació té alguna observació que fer en relació al redactat de la
mateixa.
Atès que no es formula cap objecció a l’acta aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són onze.
No obstant això el regidor Sr. Josep Ma. Pifarré demana intervenir per comentar que, tal i com
es desprèn de l’acta de la darrera sessió, es dona molta importància a assumptes que entén que
no en tenen i això es reflecteix en el redactat de l’acta. El regidor estima que es important que es
plantegin propostes referents a actuacions al municipi més que discutir sobre temes que, al seu
entendre, no tenen rellevància i que si es vol fer una oposició constructiva, no hi ha cap
problema, però s’han de tractar temes d’interès general. I que, per tant, no s’ha de perdre el
temps en determinats assumptes.
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La Sra. Mirada estima que no es perdre el temps.

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

Url de validació

ORDRE DEL DIA:

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,

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

Atès que per resolució d’alcaldia de data 19 d’octubre de 2016, es va iniciar l’expedient per a
l’aprovació de l’expedient núm. 1 de modificació del pressupost general municipal 2016,
mitjançant suplement de crèdit i/o crèdits extraordinaris,

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

2. Expedient núm. 1 de modificació del pressupost general municipal per a 2016.

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

Fets aquest aclariments, l’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors de la
Corporació presents a la sessió, que són onze.

Codi Segur de Validació

El regidor Sr. Carvajal entén que, el que es va comentar en l’anterior sessió, forma part d’una
oposició constructiva i es quelcom que interessa si bé reconeix que es reiteren molt les mateixes
qüestions i es donen molts tombs a un mateix tema.

Url de validació

La Sra. alcaldessa indica que el problema es que s’allarguen molt els assumptes i el que s’ha de
fer, entén es manifestar les opinions de forma més resumida, per evitar allargar la sessió i el
contingut de l’acta.
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

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,

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

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,

Codi Segur de Validació

Atès que el finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost
vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei i,
excepcionalment, amb càrrec al recurs al préstec d’acord amb els límits establerts per la
normativa vigent,

Url de validació

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,

SUPLEMENTS
DE CRÈDIT
CAPITOL I
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Partida
120.00

920

Denominació
SOUS DEL GRUP A1

Import inicial
15.300,00

Modificació
450,00

Crèdits
definitius
15.750,00
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1/ Suplements de crèdit:

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

DESPESES a finançar:

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 1 de modificació del PRESSUPOST
GENERAL MUNICIPAL PER A 2016 amb suplement de crèdits i crèdits extraordinaris per
import global de 216.952, 12 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals / majors i/o nous ingressos recaptats / anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses, d’acord amb el següent detall:

Codi Segur de Validació

Vistos els antecedents exposats, la Sra. alcaldessa, formula al ple de la Corporació, la següent
proposta d’acord:

Url de validació

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,

130.00

312

TRIENNIS
RETRIBUCIONS P.LABORAL FIX. Personal Administració
Consultori Mèdic

130.00

326

RETRIBUCIONS P.LABORAL FIX. Personal Llar d'Infants

131.00

342

RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL. Socorristes

143.00

920

ALTRE PERSONAL

160.00
920
TOTAL
CAPÍTOL I
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CAPITOL II
209.00

334

210.00

1532

210.00

160

210.00

165

210.00

410

210.00

459

212.00
212.00

SEGURETAT SOCIAL

10.450,00

6.800,00

50,00

6.850,00

14.900,00

18,65

14.918,65

87.500,00

7.000,00

94.500,00

7.500,00

481,48

7.981,48

10.000,00

40.700,00

50.700,00

135.000,00

14.300,00

149.300,00

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT CAPÍTOL I
Denominació
CÀNONS. Cànon SGAE.
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS: Pavimentació
i senyalització vies públiques.

63.150,13
Import inicial
1.500,00

Modificació

Crèdits
definitius

682,23

2.182,23

10.000,00

1.900,00

11.900,00

INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS: Clavegueram.
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS: Enllumenat
públic
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS: Conservació
finques rústiques.

13.000,00

1.700,00

14.700,00

21.000,00

200,00

21.200,00

5.000,00

1.700,00

6.700,00

3.000,00

2.200,00

5.200,00

164

INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS: Altres.
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: Cementiri
municipal.

1.300,00

850,00

2.150,00

326

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: Llar d'Infants.

25.000,00

3.200,00

28.200,00
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920

150,00

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

120.06

10.300,00

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

SOUS DEL GRUP C1
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5.700,00

212.01

342

9.000,00

6.900,00

15.900,00

212.01

920

1.100,00

1.100,00

2.200,00

212.02

933

1.100,00

2.980,00

4.080,00

213.00

171

2.000,00

370,00

2.370,00

214.00

920

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: Camp de Futbol.
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: Magatzem
municipal.
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: Pis i traster A.
March
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I
UTILLATGE. Parcs i jardins.
ELEMENTS DE TRANSPORT. Manteniment i reparacions
vehicles municipals.

3.200,00

1.500,00

4.700,00

220.00

920

9.600,00

2.800,00

12.400,00

220.01

920

2.500,00

450,00

2.950,00

220.00

312

600,00

125,00

725,00

220.00

326

MATERIAL D'OFICINA. Administració General.
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES
PUBLICACIONS. Ad.Gral
MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.
Consultori Mèdic.
MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. Llar
d'Infants.

300,00

150,00

450,00

221.04

920

1.000,00

100,00

1.100,00

221.05

920

600,00

170,00

770,00

221.10

920

350,00

425,00

775,00

221.10

342

VESTUARI. Despeses vestuari personal Corporació.
PRODUCTES ALIMENTARIS. Subministrament aigua
oficines.
PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT:
General.
PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT.
Esports. Pavelló i piscines.

600,00

1.150,00

1.750,00

222.00

920

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS: General.

11.200,00

2.325,00

13.525,00

222.01

920

SERVEIS POSTALS.

1.800,00

500,00

2.300,00

222.03

920

SERVEIS INFORMÀTICS.

1.500,00

1.325,00

2.825,00
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1.900,00

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

3.800,00

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

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: Escola de Música.
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Url de validació
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334

226.99

338

227.00

1623

227.06
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3.375,00

102.875,00

8.600,00

6.980,00

15.580,00

2.865,00

1.820,00

4.685,00

TRACTAMENT DE RESIDUS

37.500,00

4.896,00

42.396,00

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. SSTT municipals.
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES I PROFESSIONALS. Wifi.

19.000,00

6.862,00

25.862,00

14.000,00

261,06

14.261,06

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT CAPÍTOL II
Denominació

359.00

ALTRES DESPESES FINANCERES

934

CAPITOL IV

Maria Jesús Pena Navarra

99.500,00

CAPITOL III

TOTAL
CAPÍTOL III
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9.360,00

465.01

311

466.00

920

480.00

231

61.756,29
Import Inicial

Modificació

Crèdits
definitius

500,00

150,00

650,00

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT CAPÍTOL III
Denominació
TRANSFERÈNCIES CORRENTS A COMARQUES.
Aportació acollida animals.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ALTRES ENTITATS
QUE AGRUPIN MUNICIPIS. Aportació FMC, ACM, AMI.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS A FAMÍLIES I
ENTITATS SENSE FINS DE LUCRE. Ajuts assistència
social i altres

150,00
Import inicial

Modificació

Crèdits
definitius

4.735,00

9.500,00

14.235,00

1.400,00

266,98

1.666,98

600,00

1.550,00

2.150,00
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338

227.99
491
TOTAL
CAPÍTOL II

8.500,00
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226.08

PRIMES D’ASSEGURANCES
FESTES POPULARS I CELEBRACIONS. Actuacions i
lloguer equips de so i llum.
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. Premis,
trobades, concursos, campanyes de promoció diverses.
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. Activitats
paral·leles festes.

Codi Segur de Validació

920

Url de validació

224.00

Denominació

Import inicial

Modificació

Crèdits
definitius

609.00

459

ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES I BENS
DESTINATS A L'ÚS GENERAL.

32.600,00

7.300,00

39.900,00

622.00

323

OBRES DE REFORMA EN COL·LEGI PÚBLIC

10.000,00

8.100,00

18.100,00

625.00

333

ADQUISICIÓ MOBILIARI CENTRE INTERPRETACIÓ

1.200,00

1.178,86

2.378,86

14.000,00

333,38

14.333,38

632.00
171 AJARDINAMENT ZONA AMPLICACIÓ PISCINES
TOTAL
CAPÍTOL VI TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT CAPÍTOL VI
TOTAL
SUPLEMENTS
CRÈDIT

16.912,24
155.885,64

2/ Crèdits extraordinaris:
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
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CAPITOL II
Partida

Denominació

Import inicial

Modificació
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13.916,98

Crèdits
definitius
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33.100,00

CAPITOL VI
Partida

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

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT CAPÍTOL IV

2.600,00

Codi Segur de Validació

30.500,00

Url de validació

480.00
341
TOTAL
CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A FAMÍLIES I
ENTITATS SENSE FINS DE LUCRE. Ajuts a entitats
esportives.

2.113,03

2.113,03

Modificació

Crèdits
definitius

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Modificació

Crèdits
definitius

CAPITOL IV
Partida
480

336

Denominació
TRANSFERÈNCIES CORRENTS A FAMILIES I
ENTITATS SENSE FINS DE LUCRE. Obres de
millora i conservació a l'edifici de l'Església

Import inicial

TOTAL CAPÍTOL IV

CAPITOL VI
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Partida

Denominació

Import inicial

622.01

337

INSTAL.LACIÓ PLATAFORMA
SALVAESCALES PAVELLÓ

18.590,00

18.590,00

623.01

920

EQUIPS DE SO PER A LA SALA D'ACTES

4.600,00

4.600,00
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2.113,03
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TOTAL CAPÍTOL II

2.113,03
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ACTIVITATS ESPORTIVES. curses i altres

Codi Segur de Validació

341

Url de validació

226.09

682.00

8.163,45

8.163,45

165

ADQUISICIÓ CADIRES PAVELLÓ I
BANDEROLES FESTIVES I ALTRES
REPOSICIÓ LLUMENÀRIES SUBSTITUCIÓ
LAMPADES MERCURI

20.600,00

20.600,00

171

ADQUISICIÓ JOCS INFANTILS I TANCA

4.100,00

4.100,00

TOTAL CAPÍTOL VI

57.453,45

57.453,45

TOTAL CRÈDITS
EXTRAORDINARIS

61.066,48

61.066,48

Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA NO AFECTAT I DISPONIBLE
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2/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:

67.043, 10
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639.00

1.400,00

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

338

1.400,00

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

625.00

ADQUISICIÓ MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA I
LUDOTECA

Codi Segur de Validació

337

Url de validació

625.00

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.cat/absis/validador/?nodeabsini=030
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CAPITOL IV
Partida
450.06
461.01
TOTAL CAPÍTOL
VI
TOTAL NOUS I
MAJORS
INGRESSOS

Denominació
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT.
PROGRAMA GARANTIA JUVENIL A
CATALUNYA
TRANSFERÈNCIES DE LA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA. EMMA i
altres culturals
TOTAL MAJORS INGRESSOS
CAPÍTOL IV

Import inicial

Modificació

Crèdits definitius

0,00

55.000, 00

55.000, 00

2.300, 00

24.430, 65

26.730, 65

79.430, 65
79.430, 65

3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
BAIXES DE
CRÈDIT
CAPITOL I
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Partida
130.01

920

131.00

326

Denominació
HORES EXTRAORDINÀRIES
RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL. Personal Llar
Infants

Import inicial

Modificació

Crèdits
definitius

15.000,00

-206,47

14.793,53

17.000,00

-7.018,65

9.981,35

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

Url de validació

NOUS I MAJORS
INGRESSOS

18.500,00

2.000,00

-525,01

1.474,99

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT CAPÍTOL I

-8.150,13

CAPITOL II
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Partida

Denominació
ARRENDAMENT, MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I
UTILLATGE

203.00

334

204.00

326

210.00

163

210.00

171

210.00

454

212.00

323

ARRENDAMENTS EN MATÈRIA DE TRANSPORT
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS: Neteja vies
públiques.
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS: Conservació i
manteniment de parcs i jardins.
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS: Conservació
camins veïnals
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: Escola Mare de
Déu del Carme.

212.00

333

212.00

Modificació

Crèdits
definitius

7.000,00

-2.100,00

4.900,00

1.000,00

-500,00

Import inicial

500,00

50.000,00

-4.600,00

45.400,00

11.500,00

-1.100,00

10.400,00

18.000,00

-1.000,00

17.000,00

70.000,00

-3.300,00

66.700,00

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: CIPGC.

13.000,00

-1.500,00

11.500,00

920

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: Casa de la Vila.

45.000,00

-2.800,00

42.200,00

221.00

165

58.000,00

-2.600,00

55.400,00

221.00

231

1.200,00

-350,00

850,00

221.99

342

3.500,00

-1.500,00

2.000,00

221.99

920

ENERGIA ELÈCTRICA: General.
ENERGIA ELÈCTRICA: ALTRES. Despeses
subministrament elèctric Església Parroquial.
ALTRES SUBMINISTRAMENTS. Materials tractament
piscines.
ALTRES SUBMINISTRAMENTS. Materials per
administració general.

2.000,00

-360,00

1.640,00
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-400,00
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18.900,00

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

131.00
333
TOTAL
CAPÍTOL I

RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL. Arxiu
RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL. Personal
CIPGC

Codi Segur de Validació

332

Url de validació

131.00

16.374,89

226.02

338

PUBLICITAT I PROPAGANDA. Festes.

5.300,00

-1.500,00

3.800,00

226.02

920

PUBLICITAT I PROPAGANDA.

2.800,00

-326,00

2.474,00

226.03

920

PUBLICITAT EN DIARIS OFICIALS.

6.000,00

-2.000,00

4.000,00

227.00

1622

GESTIÓ DE RESIDUS

23.500,00

-3.200,00

20.300,00

227.01

338

SEGURETAT I MITJANS SANITARIS FESTES MAJORS.

5.500,00

-3.000,00

2.500,00

227.06

312

200,00

-112,15

87,85

227.99

920

CAMPANYES SANITÀRIES ESCOLARS.
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES I PROFESSIONALS. Gestor i assessor.
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES I PROFESSIONALS. Actualització inventari
municipal.

10.000,00

-355,00

9.645,00

15.000,00

-15.000,00

0,00

227.99
933
TOTAL
CAPÍTOL II

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT CAPÍTOL II

-47.328,26

CAPITOL IV
Partida
480.00

334

Denominació
TRANSFERÈNCIES CORRENTS A FAMÍLIES I
ENTITATS SENSE FINS DE LUCRE. Ajuts a entitats
culturals

-4.000,00

TOTAL BAIXES DEL CAPÍTOL IV

-4.000,00

CAPITOL V
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Partida
500.00

929

Denominació
FONS DE CONTINGÈNCIA

-10.300,00

0
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-125,11
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16.500,00
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TRIBUTS ESTATALS. Cànon abocament CHE.

Codi Segur de Validació

160

Url de validació

225.00

1522

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT CAPITOL VII

Import inicial

Modificació

Crèdits
definitius

2.400,00

-699,98

1700,02

2.400,00

-699,98

1.700,02

TOTAL
BAIXES DE
CRÈDITS

-70.478, 37

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

INGRESSOS
CONCEPTE
IMPOSTOS DIRECTES

II

IMPOSTOS INDIRECTES

III

TAXES I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSOS
PATRIMONIALS
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IV
V
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780.00

Denominació
SUBVENCIONS A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE
FINS DE LUCRE. Ajuts per millora de façanes

Consig. inicial

Augments

Disminucions

Consig.final

904.600,00

0

0

904.600,00

10.000, 00

0

0

10.000, 00

396.376,40

0

0

396.376,40

684.344,05

79.430,65

0

763.774,70

37.900,00

0

0

37.900,00

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

0

CAPITOL VII
Partida

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

-10.300,00

Codi Segur de Validació

TOTAL BAIXES DEL CAPÍTOL V

Url de validació

TOTAL
CAPÍTOL V

II
III
IV
V
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VI
VII
TOTAL

DESPESES
CONCEPTE
DESPESES DE PERSONAL
BENS CORRENTS I
SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES
CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA
INVERSIONS REALS
TRANSF. CAPITAL

0

0

24.779,55

0
2.058.000,00

67.043,10
146.473,75

0

67.043,10
2.204.473.75

Consig. inicial

Augments

Disminucions

Consig.final

617.600,00

63.150,13

8.150,13

672.600,00

1.072.015,00

63.869,32

47.328,26

1.088.556,06

500,00

150,00

0

650,00

136.185,00

15.416,98

4.000,00

147.601,98

10.300,00
219.000,00
2.400,00
2.058.000,00

0
74365,69
0
216.952,12

10.300,00
0
699,98
70.478,37

0,00
293.365,69
1.700,02
2.204.473,75

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

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

CAP.
I

24.779,55

0

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

TOTAL

0

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

VIII

0

Codi Segur de Validació

VII

ALIENACIÓ INVERSIONS
REALS
TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL
VARIACIONS ACTIUS
FINANCERS

Url de validació

VI

Codi Segur de Validació
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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.
La Sra. Alcaldessa explica que, tal i com es va comentar en Junta de Portaveus, els motius de la
modificació són ajustar les despeses previstes fins a final d’exercici i també prendre en
consideració determinats ingressos que s’han produït. Principalment la subvenció de 55.000 €
obtinguda del Servei d’Ocupació de Catalunya, pel tema del Programa de Garantia Juvenil i que
permetrà la contractació, durant 6 mesos, de 5 joves en practiques. La subvenció cobreix la
totalitat de la despesa que ha d’assumir l’Ajuntament, tant a nivell de retribucions com de costos
de Seguretat Social. Per això, s’ha previst tant la despesa com l’ingrés corresponent.
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També s’han previst altres subvencions de la Diputació que, en principi, no estaven
contemplades en el pressupost com les rebudes pel tema del Festival BUUUF i també un ajut
per als treballs de la gespa del camp de futbol. Aquestes subvencions estan rebudes
efectivament. Es puntualitza que, a part d’aquestes subvencions, es preveu rebre’n d’altres però,
com que no s’han ingressat, no s’han contemplat en la modificació com a ingressos
efectivament recaptats i, en tot cas, apareixeran en la liquidació del pressupost de 2016.
Amb això i amb les diferents baixes de partides de despesa, que es preveuen sense afectar els

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

Url de validació

Administraciones Públicas el corresponent pla econòmic financer que s’ha aprovat i procedir a
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Codi Segur de Validació
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La Sra. Alcaldessa comenta que, bàsicament, els principals increments de crèdit o crèdits
extraordinaris estan vinculats a partides d’inversions, com ara obres a l’escola, obres al camp de
futbol, obres de millora a les vies publiques i als parcs, etc. També hi ha partides noves com ara
el canvi de lluminàries que s’ha de fer abans de finals d’any per exigències legals; o, per
exemple, un ajut específic destinat a la millora de l’Església de 1.500 €, entre d’altres.
El regidor Sr. Carvajal demana informació sobre les obres a l’Església.
La Sra. Alcaldessa explica que el que es vol fer es pintar una part de la nau, a la zona del cor,
per evitar humitats i per això l’ajut. Paral·lelament, però, s’està a l’espera de l’informe tècnic
de l’arquitecte del Bisbat de Lleida, sobre l’estat general del temple, tenint en compte el que ha
passat darrerament amb algunes esglésies. El que es vol es veure quin es l’estat actual i, en el
seu cas, quines mesures caldria adoptar per tal que no es degradi l’edifici. En aquest sentit els
problemes principals de l’Església són la humitat i la teulada. Però, de moment, l’ajut demanat a
l’Ajuntament es per una actuació menor.
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Sotmesa la votació, aquesta s’aprova per unanimitat del regidors presents a la sessió, que són
onze.
3. Modificació de les ordenances fiscals per a 2017. Aprovació provisional.

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

Url de validació

serveis, es compensen altres despeses que s’incrementen i, finalment, s’ha d’acudir al romanent
de tresoreria per equilibrar el pressupost.
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1. Ordenança Fiscal núm. 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Modificació
de l’article 4. Exempcions i bonificacions, per incloure una bonificació potestativa en
funció del tipus de carburant, per tal de prendre en consideració els vehicles híbrids i
elèctrics. També es modifica l’article 5 relatiu al procediment per a la concessió de
beneficis fiscals i reduccions.

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals per a 2017, en relació al
qual no es preveu l’increment de cap impost i, únicament, es contemplen modificacions
puntuals en la regulació dels impostos i taxes que s’indiquen i, en els termes que s’esmenten:

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

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.

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

Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

Codi Segur de Validació

El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
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Per provisió d’alcaldia de data 28 d’octubre de 2016 es va acordar iniciar l’expedient de
modificació de diverses ordenances fiscals als efectes de la seva aplicació per a l’exercici 2017 i
següents,
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2. Ordenança Fiscal núm. 4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Modificació de l’article 4. Bonificacions, per tal de regular més concretament els
supòsits de concurrència de circumstàncies socials, culturals o històric artístiques així
com la bonificació per les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
3. Ordenança Fiscal núm. 6. Taxa per expedició de documents administratius.
Modificació de l’article 7. Tarifa, per tal de reduir els imports inicialment previstos en
matèria de certificacions i informes urbanístics.
4. Ordenança Fiscal núm. 8. Taxa del cementiri municipal. Modificació de l’article 6.
Quota tributària, per tal de preveure la cessió de nínxols procedent de la borsa de
nínxols disponible a l’Ajuntament (nínxols recuperats de cessions revertides).
5. Ordenança Fiscal núm. 11. Taxa per expedició de plaques i altres distintius.
Modificació de l’art. 7. Tarifa, per tal d’ajustar els imports de les plaques al cost real de
les mateixes.
6. Ordenança Fiscal núm. 22. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública. Modificació de l’article 5. Tarifes,
per tal d’ajustar els imports establerts al conveni per a la gestió del servei de grua i
dipòsit de vehicles retirats.
7. Ordenança Fiscal núm. 23. Taxa per utilització privativa i l’aprofitament especial
d’immobles i instal·lacions municipals. Modificació de l’art. 6, per tal d’ajustar els
imports aplicables i preveure la utilització privativa i aprofitament especial de nous
equipaments i instal·lacions municipals.
8. Ordenança Fiscal núm. 32. Taxa per la prestació del servei d’Escola Municipal de
Música. Modificació de l’art. 6. Quota tributària, per tal d’incloure una nova activitat
denominada “batucada”.
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a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius
països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o convenis
internacionals.

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

1. Estaran exempts d’aquest impost:

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

Article 4. Exempcions i bonificacions

Codi Segur de Validació

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 2, relativa a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, en quant
al seu article 4. Exempcions i bonificacions, que quedarà redactat en els termes següents:
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Atès, en definitiva, que les modificacions exposades són modificacions puntuals que no afecten
el desenvolupament dels serveis ni el seu equilibri econòmic i, bàsicament, contemplen
regulacions més detallades i concretes, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació la
següent PROPOSTA D’ACORD:
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d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al
trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a
350 kg. i que, per construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h,
projectats i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l’ús d’una persona
amb alguna disfunció o incapacitat física.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids i per al seu
ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als
destinats al seu transport. Es consideraran persones amb minusvalidesa aquelles que
tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.
A efectes de poder gaudir de l’exempció a que es refereix l’apart anterior, els interessats
hauran d’aportar la següent documentació:
1.Certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan i l’administració competent.
2.Igualment s’haurà de justificar la destinació del vehicle, el seu ús exclusió i el no
gaudiment d’altra exempció d’aquest tipus per cap altre vehicle. Aquesta justificació ó
es realitzarà mitjançant manifestació signada pel titular del vehicle. La falsedat en
aquesta manifestació constituirà infracció greu, d’acord amb l’establert a l’article 194 de
l Llei 58/2003, General Tributària.
Les exempcions previstes en aquest apartat no s’aplicaran als subjectes passius
beneficiaris d’aquestes per més d’un vehicle simultàniament.
f) Els autobusos , microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou places, inclosa la
del conductor.

Codi Segur de Validació
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2. S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost als titulars dels vehicles
següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial Decret
1247/95 de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics.
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data
de fabricació. Si no fos coneguda la data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera
matriculació o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va deixar de
fabricar.
Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessat hauran d’instar la seva concessió
indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
3. S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost als titulars dels vehicles tipus
turisme elèctric o híbrid. Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessat hauran d’instar la
seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del
benefici.
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Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions
1. La concessió de les bonificacions establertes en l’article 4.1e) i g), així com les previstes en
els apartats 3 de l’esmentat article, són de caràcter pregat.
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g) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció
agrícola.
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1. A l’empara del que preveu l’art. 103.2 a) del RDLEG. 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament
d’Alcoletge, podrà atorgar una bonificació del 95% a favor de les construccions,
instal·lacions u obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals o històric artístiques que justifiquin aquesta
declaració.

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

Article 4 .- Bonificacions.

Codi Segur de Validació

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 4, relativa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
en quant al seu article 4. Bonificacions, que quedarà redactat en els termes següents:

Url de validació

2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en l’article 4 d’aquesta
ordenança amb caràcter pregat s’han de presentar a l’Ajuntament i hauran d’anar
acompanyades de la documentació acreditativa, indicant les característiques dels vehicles, la
seva matrícula i la causa del benefici. L’acord pel qual s’accedeixi a la petició fixarà
l’exercici des del qual el benefici s’entén concedit.
3. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran efectes
des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir
caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es
realitzi mentre el rebut o la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via
administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els requisits
exigits per a la seva obtenció.
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3.

L’Ajuntament podrà atorgar una bonificació del 90% a favor de les construccions,
instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

Les bonificacions tipificades en el punt anterior no s’aplicaran en els expedients incoats per
inspecció i en tot aquells en què les sol licituds de llicència no s’ajustin als preceptes legals
en vigor.

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

2.

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

Aquesta declaració, que serà potestativa de l’Ajuntament, correspondrà al Ple de la
Corporació, a l’empara de les circumstàncies concurrents, prèvia petició del subjecte passiu
i mitjançant el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. Això s’entén sens
perjudici de la preceptiva sol licitud per part de l’interessat de la corresponent llicència
municipal d’obra.

Codi Segur de Validació

També es prendran especialment en consideració a l’hora de considerar aquestes
bonificacions, per concórrer circumstàncies socials, la rehabilitació integral d’edificis
d’una antiguitat mínima de 50 anys, que mantinguin l’estètica del mateix.

Url de validació

Es prendran especialment en consideració a l’hora de considerar aquestes bonificacions les
construccions, instal·lacions u obres que executin altres Administracions Públiques; entitats
sense ànim de lucre i/o particulars que estiguin relacionades amb l’execució de obres de
tipus educatius, social o assistencial, tenint en compte particularment la seva incidència en
la generalitat de la població del municipi.
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

3,20 €
5,20 €

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

Article 7.- Tarifa.
La tarifa a què es refereix l’art. anterior s’estructura en els següents epígrafs:
Epígraf primer. Censos de població
1. Certificats d’empadronament, convivència i residència vigents
2. Certificats d’empadronament, convivència i residència de censos anteriors

Codi Segur de Validació

Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 6. Taxa per expedició de documents administratius, en quant al
seu article 7. Tarifa, que quedarà redactat en els termes següents:

Url de validació

discapacitats. Per a l’obtenció d’aquesta bonificació s’haurà d’aportar la documentació
següent:
a) Petició expressa de l’interessat.
b) Acreditació de què l’interessat i sol·licitant de la llicència es titular de l’immoble
en què s’han de realitzar les obres o que constitueix la seva vivenda habitual,
mitjançant l’aportació del certificat d’empadronament i/o convivència.
c) Acreditació tècnica de què les obres afavoreixen les condicions d’accés i
habitabilitat a l’immoble.
d) Acreditació d’un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.
e) Acreditació de la mobilitat reduïda del peticionari.
Presentada aquesta documentació i valorada pels SSTT municipals i emesos els informes
jurídics pertinents el ple de la Corporació podrà atorgar, si estima les donen les
circumstàncies concurrents, la bonificació del 90% en la quota resultant de l’ICIO.
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25,00 €
50,00 €
40,00 €
40,00 €
habitatge
7. Per la definició d’alineacions i rasants i altres treballs topogràfics feta, per la S/Honorari

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

20,00 €
30,00 €
40,00 €

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

60,00 €
90,00 €

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

1,00 €
0,25 €

Codi Segur de Validació

3,20 €
3,20 €
3,20 €

Url de validació

Epígraf segon. Certificacions, compareixences i compulses
1. Certificació de documents o acords municipals
2. Altres certificacions
3. Per compareixences davant l’alcaldia per qualsevol finalitat amb constància per
escrit, sol licitades a instància de part
4. Compulses
a) 1r. full del document
b) 2n. full del document i següents
Epígraf tercer. Documents o expedients relatius als serveis d’urbanisme
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis
2. Per cada expedient d’infracció urbanística
3. Per cada certificació que s’expedeixi pels serveis d’urbanisme e instància de
part:
a) Si no implica la redacció d’informe tècnic
b) Si implica la redacció d’informe d’arquitecte tècnic o similar
c) Si implica la redacció d’informe tècnic superior o similar
4. Per cada informe que s’expedeixi pels serveis d’urbanisme a instància de part:
a) Informe de l’arquitecte tècnic o tècnic de titulació equivalent
b) Informe de l’arquitecte superior o tècnic de titulació equivalent
5.Per cada expedient relatiu a segregació de finques
6. Per expedients de llicències de primera ocupació
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

40, 00 €

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

40, 00 €
90, 00 €

Codi Segur de Validació

10. Per la tramitació dels expedient administratius per a l’atorgament de llicències
de construccions, instal·lacions u obres, que no estiguin descrits en els epígrafs
anteriors:
a) Per la tramitació d’expedients de llicències menors:
b) Per la tramitació d’expedients de llicències majors:
c) Per la tramitació d’expedients de declaració de caducitat, renúncia,
pròrroga, canvi de titularitat i similars que afectin a tot tipus de llicències

Url de validació

Corporació, a instàncies dels particulars.
s aportats
8. Per la tramitació dels expedients de regularització, adequació i revisió de les
activitats a la Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental, que no
suposin la liquidació de la taxa per obertura d’establiment, s’aplicaran les tarifes
següents:
a) Activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental
100,00
b) Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental
€
c) Activitats sotmeses al règim de comunicació
70,00 €
40,00 €
9. Per tramitació dels expedients d’activitats d’acord amb el que preveu la
Llei d’intervenció integral de l’Administració Ambiental, s’aplicaran les
tarifes següents:
100,00 €
a) Activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental.
70.00 €
b) Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental
40,00 €
c) Activitats sotmeses al règim de comunicació i declaració

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.cat/absis/validador/?nodeabsini=030
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11. Per la tramitació i formalització de projectes de reparcel·lació

12. Per la tramitació de projectes de parcel·lació

350 € +
0,05% del
valor dels
terrenys
100 €

13. Per la tramitació de projectes de normalització de finques

100 €

14. Per la tramitació d’expedients d’aprovació de bases i estatuts de Juntes
de Compensació

250 €

15. Per la tramitació d’expedients d’aprovació d’Estatuts de les Entitats
Urbanístiques de Conservació

250 €

16. Per la tramitació de canvis de sistemes d’actuació, a instància de part.
250 €
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17. Per la tramitació de plans de millora urbana / plans especials urbanístics
Epígraf quart. Altres documents expedits i/o tramesos per les oficines
municipals

250 €

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

Url de validació

de construccions, instal·lacions u obres:

1, 20 €
0, 30 €
3, 20 €
1, 00 € /
unitat
1, 00 € /
unitat
100
euros/unita
t

Quart.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 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:
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Article 6.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:

Signatura 1 de 2

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

0, 15 € /
full

A. Nínxols perpetus (nous). Per la cessió perpètua de nínxols s’abonaran els següents imports
(en euros):

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

Epígraf cinquè. Altres llicències municipals
1. Llicència per la tinença de gossos perillosos

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

5. Per còpies de plànols en DIN A-3, color

Codi Segur de Validació

2. Per trameses de fax
a) 1r full del document
b) 2n full
3. Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifat
4. Per la venda de CD que incorporin documentació municipal

Url de validació

1. Per fotocòpies en b/n

100
200
150

Nínxols Secció 2a
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Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)
Nínxols Secció 1a. (carrers perpendiculars)

100
200
150

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)

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

Nínxols Secció 1a.

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

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

Codi Segur de Validació

1.200
1.500
1.000
700

Url de validació

Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)
Preu quart nínxol (unitat)

Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)

400
500
400

Nínxols Bloc C 1a fase
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Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)
Preu quart nínxol (unitat)
Nínxols Bloc C 2a fase

600
750
500
350

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

Nínxols Secció 2a Grup B

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

400
500
400

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

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

Codi Segur de Validació

400
500
400

Url de validació

Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)

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

1.000
1.200
800

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 €

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

1.000
1.200
800

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

Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)

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

Nínxols Bloc D 1a fase

Codi Segur de Validació

600
750
500
350

Url de validació

Preu primer nínxol (unitat)
Preu segon nínxol (unitat)
Preu tercer nínxol (unitat)
Preu quart nínxol (unitat)
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

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

Article 7. Tarifa

Codi Segur de Validació

Cinquè.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. núm. 11. Taxa per expedició de plaques i altres distintius, en
quant al seu article 7. Tarifa, que quedarà redactat en els termes següents:

Url de validació

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 €.

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.cat/absis/validador/?nodeabsini=030
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1. Plaques de reserva d’estacionament i càrrega i descàrrega:
2. Plaques de gual permanent: 36 €/unitat

36 €/unitat

Sisè.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 22. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública, en quant al seu article 5, Tarifes, que
quedarà redactat en els termes següents:
Article 5.- Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
Per la retirada de vehicle:
(*)
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1. Motocicleta i vehicle fins a 2.000 kg.
2. Furgó de més de 2.000 kg
3. Vehicle sobredimensionat (roda bessona o de mes de 6 m.)

H. Diürn
60 €
72 €
96 €

H. Nocturn
90 €
108 €
144 €

(*) Horari nocturn: De 20 h a 8 h de dilluns a divendres i de divendres de 20 h a 8 hores de
dilluns.

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

Url de validació

La tarifa a que es refereix l’article 6 és la següent:

Codi Segur de Validació

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

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

1. Motocicleta i vehicle fins a 2.000 kg.
2. Furgó de més de 2.000 kg
3. Vehicle sobredimensionat (roda bessona o de mes de 6 m.)

3, 63 € / dia
6, 05 € / dia
8, 47 € / dia

Aquests imports s’aplicaran a partir de les 24 hores des de la retirada del vehicle.
Setè.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 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:
Article 6. Quota tributària
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.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
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Epígraf primer. Dependències de la Casa de la Vila i Centre Cívic
1. Sala d’Actes:

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

Url de validació

Pel dipòsit del vehicle:

Codi Segur de Validació

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

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

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
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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. Piscines Municipals / Mirador del Segrià:

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

Url de validació

1.1. Per la utilització de la sala d’actes, sense il·luminació: 25,00 euros / hora

Codi Segur de Validació

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

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

1.2. 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.
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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Epígraf quart. Centre d’Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró.
1. Entrada al Centre:

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

Url de validació

1.1. Per la utilització del recinte de les piscines municipals: 181,00 euros / dia
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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.

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

5.2. Per la utilització de qualsevol dels espais situats al Tossal dels Morts: 100,00 euros /
dia

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

5.1. Per la utilització de la ludoteca o sala infantil: 50,00 euros / dia

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

Epígraf cinquè. Altres immobles, instal·lacions i/o equips municipals:

Codi Segur de Validació

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)

Url de validació

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

Codi Segur de Validació

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

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

La imposició de les taxes i fiances descrites en els epígrafs primer, segon, tercer i cinquè
d’aquest article, seran d’aplicació als particulars, siguin persones físiques o jurídiques, que
sol·licitin aquests immobles per a usos o serveis del seu interès. S’inclou en aquesta
consideració les comunitats de propietaris, comunitats de veïns, Juntes de Compensació, etc.
En quan als usos o serveis d’interès particulars s’hi inclouen, a títol d’exemple, la celebració de
matrimonis civils, realització d’actes promocionals, reunions de comunitats de veïns o
propietaris,etc.
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Queden, en tot cas, exclosos del pagament de les taxes i fiances descrites en els epígrafs primer,
segon i tercer i cinquè d’aquest article, les Administracions Públiques, les entitats i associacions
del municipi sense ànim de lucre; les entitats o associacions que tot i no ser del municipi no
tinguin ànim de lucre; les disposin de representació a la Corporació i els partits polítics en actes
de campanya electoral.
El que es preveu en el paràgraf anterior s’entén sens perjudici de les responsabilitats que
assumeixen, igualment, aquestes entitats i organitzacions en relació a l’obligatorietat de deixar
els bens mobles i/o immobles cedits per al seu ús en òptimes condicions d’utilització i, en
qualsevol cas, tal i com foren lliurades inicialment per la Corporació.
Sens perjudici del que es preveu en els supòsits previstos en aquesta ordenança en quant a les
condicions i taxes a abonar per a la utilització dels immobles municipals descrits en el cas que

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

Url de validació

Epígraf sisè. Altres consideracions generals
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1. Matrícula o quota d’inscripció
2. Quotes mensuals d’assistència.

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

La quota tributària per alumne que assisteixi a l’Escola Municipal de Música estarà formada
pels següents conceptes:

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

Article 6. Quota tributària

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

Vuitè.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 32. Taxa per la prestació del servei d’Escola Municipal de
Música, en quant al seu article 6, Quota tributària, que quedarà redactat en els termes següents:

Codi Segur de Validació

En relació al que es preveu en el l’epígraf cinquè, apartat quart, relatiu a la utilització dels
equips de megafonia de titularitat municipal i sempre que sigui necessari, a criteri de la
Corporació, que la utilització dels mateixos requereixi dels serveis tècnics corresponents per a
la seva posada en funcionament, el sol·licitant haurà d’assumir, a més de l’import establert en
concepte de preu / hora, les despeses que es generin per la posada a disposició dels referits
serveis tècnics.

Url de validació

l’ús d’aquest espais sigui sol·licitat per particulars, siguin persones físiques o jurídiques, per un
us o servei del seu interès, si aquest consisteix en la celebració de cursos de formació destinats
a veïns/veïnes d’Alcoletge, l’import que s’aplicarà serà de 3€/dia.

Codi Segur de Validació

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

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

Matrícula

1a. matrícula
2n. familiar
Família nombrosa

NIVELLS
Sensibilització 2 anys
Sensibilització 3 anys
Sensibilització 4 anys
Iniciació 5 anys

Assignatures
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Aprenentatge Bàsic 1-2

Llenguatge musical + música
Activa+Cant Coral
Instrument (opció a, b, ó c)
a) Instrument individual
b) Instrument en grup (2
alumnes)
c) Instrument en grup (3
alumnes)

47,00 €
24,00 €
24,00 €
Minuts
setmanals
45’
60’
60’
60’

Import
mensualitat
17,00 €
26,00 €
26,00 €
26,00 €

120’
30’
45’
60’
56,00 €

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

Url de validació

Els imports de les quotes anteriors, segons els cursos i/o matèries impartits a cada alumne, seran
les següents:

Maria Lluïsa Prat Boneta
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103,00 €

Classe individual

30’

56,00 €
74,00 €

74,00 €

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

45’
60’

30’
45’
60’
60’

91,00 €

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

120’

45’

74,00 €

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

Llenguatge Musical+ Cant Coral
Instrument (opció a, b, ó c)
a) Instrument individual
b) Instrument grup (2 alumnes)
c) Instrument en grup
(3alumnes)
Agrupació instrumental
Pack amb instrument individual
Pack amb instrument individual

30’
45’
60’
60’

Codi Segur de Validació

Nivell Mitjà 1-4

120’

Url de validació

Nivell Elemental 1-4

Llenguatge Musical + Música Activa
+ Cant Coral
Instrument (opció a, b ó c)
a) Instrument individual
b) Instrument en grup (2
alumnes)
c) Instrument en grup (3
alumnes)
Agrupació instrumental
Pack amb instrument individual

30,00 €

Classes grupal 1h+Instrument
individual

30’
45’
60’

74,00€
91,00€
103,00€

Lloguer d’instrument – Ús individual
Lloguer d’instrument- Ús compartit

14,00€
7,00 €
PREU/SESSIÓ

NIVELLS
ALTRES
FORMACIONS

Assignatures
Pianista acompanyat, sessions de 30’
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Assignatures
Classe grupal Batucada
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60’

15 €
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60’

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

Classes grupals

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

91,00 €

Codi Segur de Validació

45’
60’

Url de validació

ADULTS

Instrument individual
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S’ha formulat una proposta unificada per evitar la problemàtica d’haver de diferenciar entre
vehicles elèctrics i híbrids i que això generés problemes en la gestió de l’impost a l’OAGRTL.

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

La Sra. Alcaldessa explica que una modificació important es una bonificació del 75% en
l’IVTM per a vehicles elèctrics o híbrids.

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

Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. Alcaldessa explica que, els grans impostos, com
l’IBI, IAE, ICIO, principalment, no es modifiquen en el sentit d’incrementar tipus i bàsicament
el que s’ha fet, per mitjà d’aquest expedient, es regular algunes bonificacions o modificar-ne el
seu redactat i, alhora, preveure alguns aspectes que no estaven considerats i que s’han estimat
necessaris.

Codi Segur de Validació

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que
s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades.

Url de validació

Novè.- Exposar al públic mitjançant edictes publicats en el tauler d’anuncis de la Corporació i
en el BOP de Lleida, els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de
la Província.

Maria Lluïsa Prat Boneta

21/11/2016 Alcaldessa
Signatura 2 de 2

Maria Jesús Pena Navarra

21/11/2016 Secretària-Interventora
Signatura 1 de 2

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

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

La Sra. alcaldessa també comenta que hi ha alguns canvis en quant a les bonificacions en
l’ICIO, tant en matèria de rehabilitació, que s’ha ampliat a tot el municipi sempre que els
immobles tinguin unes determinades característiques d’antiguitat i es tracti de rehabilitació
integral mantenint-ne l’estètica i, també, s’ha modificat el redactat de la bonificació pels tema
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. Es manté l’exigència d’acreditar les

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

El Sr. Pifarré incideix en la mateixa línia i planteja l’autonomia municipal per proposar les
mesures que estimi adients dins els límits establerts legalment. El regidor comenta que es podria
discutir el percentatge però, finalment, el criteri de l’equip de govern ha estat el que es proposa.

Codi Segur de Validació

La Sra. alcaldessa explica que desconeix si realment es donen els percentatges que esmenta el
Sr. Carvajal però, en tot cas, l’objectiu es promoure, el màxim, els vehicles que siguin menys
contaminants i que si bé no n’hi ha molts, segurament, al menys es potencia una política
mediambiental.

Url de validació

El Sr. Carvajal demana quina es la motivació i el perquè d’aplicar aquest percentatge de
bonificació quan, en realitat, molts d’aquests vehicles només funcionen com a vehicles híbrids
que van fins a 40 km/h i, a partir d’aquesta velocitat, ja funcionen com a vehicles ordinaris i, per
tant, contaminen igual que els altres i, a més, el temps que poden circular a 40 km/h és mínim.
El regidor esmenta que si, per exemple, només s’utilitzés la benzina en un 25% del total consum
dels vehicles, trobaria correcta aquesta bonificació però això no es dona. Per aquest motiu
demana si, l’equip de govern, ha pres alguna referència al respecte per implantar aquesta
bonificació en els termes en què es fa.

Codi Segur de Validació

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

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

També hi ha algunes taxes que s’han reduït els imports, com ara la redacció d’informes tècnics.
Es concreta que les còpies que l’Ajuntament pot fer per als usuaris són, únicament, en blanc i
negre i el preu es l’acordat.
En quant als nínxols s’ha previst els imports per aquells que serien de segona ma, de la borsa de
nínxols disponibles i, per als quals s’ha ajustat els imports, en funció de les característiques i
situació dels mateixos.
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En quant a les plaques d’estacionament el cost fixat s’ajusta al cost real d’adquisició de les
mateixes.
La Sra. alcaldessa també esmenta que una de les novetats es la referent a la retirada i dipòsit de
vehicles defectuosament estacionats, atenent a les propostes que l’empresa que ofereix el servei
de grua ha presentat al municipi. La Sra. alcaldessa comenta que això es important perquè es
necessari, si es disposa de guals i els veïns paguen aquesta taxa, comptar amb un servei de
retirada de vehicles estacionats en guals autoritzats. Per donar compliment a aquesta previsió es
signarà un contracte o conveni amb una empresa de grues i es donarà trasllat d’aquesta nova
mesura al Mossos d’Esquadra per tal que actuïn en conseqüència. Així doncs, explica, a més de
la sanció que pugui imposar la policia, hi haurà el tema de la retirada del vehicle i el que, el seu
titular, haurà de pagar per aquest concepte.

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

Url de validació

limitacions en matèria de mobilitat però es redueix la necessitat de disposar d’un grau de
minusvalidesa del 65% al 33%, que és el mínim legal.
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Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per unanimitat
dels regidors presents a la sessió, que són onze.
4. Informes d’alcaldia.
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Finalment s’assenyala que, la resta d’ordenances, es mantenen com l’any anterior.

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

En quant a l’escola de música, s’ha previst una nova activitat, com és la batucada que si bé –
indica la Sra. Alcaldessa – encara no ha arrencat, s’ha previst i per tant calia establir la quota a
pagar pels alumnes que s’hi matriculin.

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

El Sr. Carvajal demana que passarà si, en el moment que arribi la grua, el vehicle no hi és. La
Sra. alcaldessa explica que això es contempla com a servei que haurà d’assumir l’Ajuntament,
directament i, per això, no es preveu en ordenança fiscal.

Codi Segur de Validació

La Sra. Alcaldessa manifesta que això es un mecanisme que es preveu com a darrer recurs,
perquè no es desitja haver de recórrer a la grua però s’ha de preveure alguna solució quan un
vehicle obstaculitzi una sortida i no es localitzi el seu titular per retirar-ho de forma immediata.

Url de validació

El Sr. Iglesias intervé per demanar informació sobre qui avisarà a la grua, a la qual cosa la Sra.
alcaldessa indica que, en principi, seran els Mossos d’Esquadra. Quan hi haurà un vehicle
obstaculitzant un gual, a més de la sanció podran avisar a la grua.

Codi Segur de Validació

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

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

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



Decret 175/2016, pel qual s’aprova relació de factures núm. 10 per import
global de 57.220, 88 €.
Decret 161/2016, pel qual s’aprova relació de factures núm.11 per import
global de 95.924, 86 €.
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En relació a aquests decrets el regidor Sr. Sebastià Ribes demana informació sobre una
factura del Subirós, del 24/10/16 i demana si es pot detallar la despesa, tal i com es va
fer a la darrera Festa Major.

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

Url de validació

4.1. Informació de la relació de factures al ple.

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.cat/absis/validador/?nodeabsini=030
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Tots els regidors presents resten assabentats del contingut d’aquests decrets.
4.2 Informació de les retribucions dels membres de l’equip de govern i assistències.
La Sra. alcaldessa, a l’empara de la voluntat del nou equip de govern de mantenir un
criteri de transparència i màxima informació tant als regidors de l’oposició com als
veïns i veïnes d’Alcoletge, posa de relleu que en les diferents sessions plenàries es
donarà compte, específicament, de les retribucions percebudes pels membres de l’equip
de govern arran de la gestió municipal i en els termes establerts en el cartipàs municipal.
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En aquest sentit es fa constar que, les retribucions brutes que es corresponent als mesos
de setembre i octubre de 2016 són les següents:
Nom
Ma. Lluïsa Prat
Josep Ma. Gras
Ma. Carme Lladós
Josep M. Mateu

set-16
0,00
315,00
378,00
357,00

oct-16
0,00
441,00
336,00
273,00

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

Url de validació

La regidora Sra. Georgina Pascual i també la Sra. Alcaldessa, indiquen que els hi
facilitaran aquesta informació que, de fet, ja està disponible.

OBRES I URBANISME
OBRES DE CONSOLIDACIÓ DEL TOSSAL DE L’AGUSTINET
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Continuant amb la tramitació del procediment de contractació d’aquesta obra es fa constar que,
el dia 4 d’octubre de 2016, a les 13.30 hores, es va reunir en sessió pública la Mesa de
Contractació convocada per aquest expedient.
En aquesta reunió es va donar compte de la documentació presentada per COMPRAT 47, S. L.
d’acord amb el requeriment municipal efectuat a partir de la presumpta baixa temerària de
l’empresa i de l’informe definitiu dels SSTT de 27 de setembre de 2016, resultant una valoració
favorable de la documentació presentada i, per tant, assignat a dita empresa un total de 70 punts,
essent la empresa millor puntuada en aquest procediment.

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

4.3. Informació sobre actuacions municipals.

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

Tots els regidors presents a la sessió resten assabentats del contingut d’aquesta
informació.

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

294,00
0,00
1.344,00

Codi Segur de Validació

399,00
0,00
1.449,00

Url de validació

Josep M. Pifarré
Georgina Pascual
TOTAL
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En el decurs d’aquesta sessió es va informar de l’exclusió del procediment de l’empresa
TEMPO FACILITY SERVICES, SLU ja que, obert el sobre B de propostes tècniques, dita
empresa no va aportar el Pla de Treball, requerit en el plec de prescripcions tècniques.
Per aquest motiu, fou exclosa sense procedir a l’obertura del sobre C, relatiu a l’oferta
econòmica d’aquesta empresa.
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En relació a la tramitació d’aquest expedient, es fa constar que el dia 20 d’octubre de 2016, a les
14 hores, es va reunir en sessió pública la Mesa de Contractació convocada per aquest
expedient, per tal de procedir a l’obertura del Sobre C, proposta econòmica.

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

SERVEIS DE NETEJA DELS IMMOBLES MUNICIPALS

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

SERVEIS

Codi Segur de Validació

Aquesta documentació s’ha presentat el dia 28 d’octubre de 2016 i, actualment, ja s’ha
comprovat i, per tant, únicament està pendent que es procedeixi a la signatura del decret
d’adjudicació per part de l’alcaldia, atès que aquest és l’òrgan competent. Es notificarà a
tothom, tant a l’adjudicatari com a la resta de licitadors i, en cinc dies, es procedirà a signar el
contracte administratiu per tal que les obres es puguin iniciar de forma immediata.

Url de validació

D’acord amb això i, en data 18 d’octubre, es va requerir a l’empresa esmentada l’aportació de la
documentació exigida d’acord amb el TRLCSP per tal de procedir a l’adjudicació de l’actuació,
en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Analitzades les ofertes presentades, resulta que l’empresa que presenta una proposta més
econòmica és FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS, amb una proposta de 133.980,60 € (més IVA)
pels dos anys de contracte inicial, la qual cosa suposa una baixa del 13,40%.

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

Un cop es va informar de la puntuació tècnica de les 9 empreses admeses es van obrir els sobres
C (Proposta econòmica).

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



Proposta d’una bossa d’hores anual de 400 hores,
Proposta de 1.000 m2 de pintura anuals i un pla de treball.
Increment general del nombre hores de neteja respecte de les previstes al plec (5.216
hores ), indicant que el nombre d’hores serà de 5.476 hores any.
També es proposa ampliació de la neteja general del Col·legi i de la Llar d’Infants, als
períodes de Nadal i Setmana Santa i es preveu la neteja general de l’alberg del pelegrí,
després de la seva utilització. Aquestes millores es consideren importants però no s’han
puntuat específicament atès que formen part de la planificació presentada per l’empresa
i del nombre total d’hores ja proposades per la mateixa.
Sistema de control horari del personal per mitjà de fitxatge per accés remot.

Codi Segur de Validació





Url de validació

A continuació i abans de l’obertura del sobre C dels 9 licitadors admesos, es dona compte de
l’informe dels SSTT municipals sobre les diferents propostes tècniques, resultant que la
proposta tècnicament més avantatjosa és la formulada per FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS,
amb una puntuació tècnica de 28 punts, que resulta de la consideració dels següents criteris:
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La Sra. alcaldessa especifica que, sens perjudici que hi hagi canvis en l’empresa que presti el
servei, el nou adjudicatari s’ha de subrogar en la posició d’empleador respecte dels treballadors
que actualment estan realitzant la neteja als edificis municipals en les condicions que tenen
actualment i, per tant, per a ells no hi ha d’haver canvis significatius.

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

Actualment, s’està a l’espera de rebre dita documentació, valorar-la i procedir, si escau, a
l’adjudicació definitiva del contracte de serveis esmentat. La previsió es que es pugui adjudicar
aquest contracte en el decurs del ple de final de mes.

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

A l’empara d’aquests antecedents es formula requeriment, per escrit de 26 d’octubre de 2016, a
l’empresa indicada per tal que, en un termini de 10 dies hàbils aporti la documentació prevista a
l’art. 146.4 del TRLCSP.

Codi Segur de Validació

L’empresa FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS assoleix la màxima puntuació econòmica (60
punts) i per tant, la màxima puntuació global (88 punts), motiu pel qual la Mesa formula
proposta d’adjudicació a favor de dita empresa.

Url de validació

Es determina, igualment, que cap de les ofertes es troben en situació de baixa temerària i, per
tant, es procedeix a assignar la puntuació de l’oferta econòmica i la puntuació global.

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.cat/absis/validador/?nodeabsini=030
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La Sra. Alcaldessa posa de manifest, també, que s’ha obtingut del Servei d’Ocupació de
Catalunya, una subvenció per import de 55.000 € per tal de contractar 5 joves inscrits en el
Programa de Garantia Juvenil.
Aquests joves han de complir determinats requisits, entre els quals, que disposin d’un cicle de
grau mig o superior o un graduat universitari.
La Sra. Alcaldessa explica que, aquests dies, es començaran a fer les entrevistes perquè els
joves han de començar a treballar, com a màxim, el dia 15 de novembre.
La Sra. Mirada demana informació sobre si hi ha moltes persones interessades a la qual cosa la
Sra. Alcaldessa indica que, realment, ha costat el formular oferta i trobar candidats perquè no
n’hi ha molts que compleixin totes les condicions requerides. Així hi ha joves que estan
treballant, que no poden accedir al Programa. Si els joves no tenen cap formació finalitzada o
estan estudiant, actualment, tampoc poden incloure’s en el Programa, etc. Per tant, es limita
força el nombre de candidats.
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L’Ajuntament va demanar 5 amb la previsió que no ho atorgarien però, finalment, la resolució
ha autoritzat la contractació de 5 persones, amb uns imports de 11.000 € mòdul o contracte i,
per tant, un total de 55.000 €.
5. Donar compte dels decrets d’alcaldia.

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

Url de validació

JUVENTUT

*Decret 179/2016, pel qual s’atorga a l’Escola Mare de Déu del Carme d’Alcoletge una
subvenció de 633, 33 € corresponent a una representació teatral en anglès.
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*Decret 180/2016, pel qual es reconeix una subvenció a favor de l’Associació Esportiva
Alcoletge, per la temporada 2016-2017, per import de 15.000 € i procedir al pagament del 50%
de mateixa.
*Decret 181/2016, pel qual es convoca els membres de la Mesa de Contractació relativa a l’obra
“Consolidació del Tossal de l’Agustinet” per celebrar sessió pública el dia 4 d’octubre de 2016.
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*Decret 178/2016, pel qual es sol·licita a la plataforma AOC l’alta als serveis e-NOTUM
(notificacions i comunicacions electròniques) per al municipi d’Alcoletge.

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

*Decret 176/2016 pel qual s’aproven els padrons relatius a la taxa per prestació del servei de
recollida d’escombraries 2016 (2n termini ) i taxa pel servei wifi 2016.

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

*Decret 175/2016, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 10, per import de 57.220, 88 €.

Codi Segur de Validació

*Decret 174/2016, pel qual s’atorga a A.M.P. subvenció per pintar la façana en habitatge del c/
Verge del Pilar.

Url de validació

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 187/2016, pel qual s’aproven els padrons fiscal corresponent a la taxa d’aigua i a la taxa
de clavegueram corresponent al 3r trimestre de 2016.
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*Decret 188/2016, pel qual s’acorda la formalització amb l’entitat BANTIERRA, CAJA
RURAL DE ARAGON, d’un dipòsit de tipus fix per un termini de 6 mesos, per import de
300.000 €.
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*Decret 186/2016, pel qual s’atorga a favor de GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S. A.
llicència per obertura de rasa per escomesa de nou subministrament al c/ Bonsais.

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

*Decret 185/2016, pel qual s’atorga a favor d’I.H.A. llicència per pujar paret al magatzem en
habitatge del c/ Major.

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

*Decret 184/2016, pel qual s’atorga llicència de reserva d’estacionament a V.A. per un local del
c/ Major.

Codi Segur de Validació

*Decret 183/2016, pel qual s’atorga a S.A.P. llicència per repassar i pintar la façana en habitatge
del c/ Carnisseries.

Url de validació

*Decret 182/2016, pel qual s’atorga a A.M.M.B. llicència per tinença i/o conducció d’animals
potencialment perillosos.

*Decret 194/2016, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 11, per import de 95.924, 86 €.
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*Decret 195/2016, relatiu a l’autorització d’un canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri a
favor de E.P.P. Decret signat electrònicament.

415d1f6f6f414df69790615e06a8230b001

*Decret 193/2016, pel qual s’atorga a A.U.S. llicència per tinença i/o conducció d’animals
potencialment perillosos.

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

*Decret 192/2016, pel qual s’atorga a favor de J.A.R.P. llicència d’activitat núm. 9/2016 per
instal·lar taller de tapisseria, al c/ Santiago Rusiñol.

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

*Decret 191/2016, pel qual es convoca els membres de la Mesa de Contractació referent al
contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències municipals, per als dies 11, 13 i 20
d’octubre de 2016.

Codi Segur de Validació

*Decret 190/2016, pel qual s’aprova inicialment la memòria valorada relativa a la millora de la
xarxa de distribució d’aigua potable del municipi d’Alcoletge, redactada per Sorea, per un
import de 47.178, 28 €.

Url de validació

*Decret 189/2016, pel qual s’acorda la formalització amb l’entitat LA CAIXA, de dos dipòsits
de tipus fix per un termini de 12 mesos, per import de 500.000 € i 100.000 €, respectivament
així com formalitzat petició d’ajut per import de 700 € per despeses socials.
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Per la seva banda, explica, la Sra. Alcaldessa va comentar que el cost seria d’entorn als 300 €
però sembla ser que hi ha veïns que pagarien més de 500 €. El regidor demana aclariments al
respecte.
En aquest punt intervé el regidor Sr. Josep Ma. Gras comentant que, el cost dels propietaris dels
pisos s’estableix - un cop determinat el cost total per l’immoble - en funció del coeficient de
propietat de cada veí o veïna. Per tant, no tothom pagaria igual. En tot cas, si es fa una mitjana,
aquesta seria d’entorn als 370 € però, es cert, que no tots els propietaris paguen el mateix.
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Particularment sol·licita informació sobre el cost que pot suposar pels veïns. El Sr. Ribes
comenta que li consta que algun veí afectat han presentat escrit a l’Ajuntament demanant
informació al respecte.

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

El regidor Sr. Sebastià Ribes demana informació sobre el tema del carrer Miralbó i la
possibilitat d’urbanitzar aquest carrer, en la zona que confronta amb l’edifici Peralta.

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

6. Precs i preguntes

Codi Segur de Validació

Tots els regidors resten assabentats del contingut d’aquets decrets.

Url de validació

*Decret 196/2016, pel qual s’atorga una subvenció a favor del Club Futbol Sala d’Alcoletge,
per import de 7.000 € en concepte d’entrega a compte de la temporada 2016/2017. Decret signat
electrònicament.
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

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

El regidor comenta que, abans de dur a terme la redacció d’un projecte amb un contingut
determinat i un cost, s’ha volgut consensuar amb els veïns si estan disposats a fer l’obra
completa. Si no es així, l’Ajuntament faria únicament la seva part. Per aquest motiu, explica, es
va mantenir una reunió amb el president i tresorer de la comunitat per explicar-los-hi la situació
i ells, al seu torn, van reunir-se amb els veïns i, ara, l’Ajuntament està pendent de resposta. El
Sr. Gras explica que, per la informació que té, sembla que la majoria dels propietaris estan en
disposició de fer tot el carrer. Actualment l’Ajuntament està pendent de rebre un escrit dels
veïns manifestant la seva posició i formulant diverses consultes sobre l’expedient.

Codi Segur de Validació

El regidor comenta que l’Ajuntament ha de fer, necessàriament, la part del carrer que limita a
les piscines. Per això es va considerar que, ara, era l’oportunitat de fer l’altra part i, per això,
s’ha donat l’oportunitat als veïns de si estan interessats en fer-ho, aplicant les corresponents
contribucions especials. A més, els veïns fa temps que es queixen perquè, com que no tenen
vorera, quan plou es fan tolls i els entra aigua dins els magatzems.

Url de validació

El Sr. Gras comenta que l’Ajuntament, a partir del cost de l’obra determinat pels serveis tècnics,
ha fet una primera proposta del que podrien ser les contribucions especials i s’ha contactat amb
els membres de la comunitat de propietaris del bloc de pisos per informar-los d’aquestes
previsions. Això s’ha fet, explica, perquè el bloc de pisos es el que assumeix, a part de
l’Ajuntament, el cost més elevat i, per tant, si no estan en disposició d’assumir aquests costos no
cal plantejar fer la totalitat del carrer i l’Ajuntament el que podria fer, en tot cas, seria la part
que confronta amb les piscines.
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El Sr. Pifarré considera que si es fa tota l’obra projectada quedarà molt bé i que, els imports que
en resulten de contribucions especials, no són excessius.
El Sr. Gras comenta que ja es va reiterar als afectats que, en quant a l’import a pagar,
l’Ajuntament posaria totes les facilitats per tal que ho poguessin fer a terminis ja que el més
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El Sr. Gras i la Sra. Alcaldessa indiquen que no es necessari però es una deferència amb els
veïns i es important, també, saber la seva opinió i veure si ho entenen com una necessitat.

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

La Sra. Pascual indica, però, que els Ajuntament no tenen l’obligació de consultar aquest temes
amb els afectats i que, en la majoria de casos, decideixen i fan allò que estimen convenient.

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

El Sr. Pifarré pregunta al Sr. Ribes si es que han tingut alguna queixa al respecte, a la qual cosa
el Sr. Ribes respon afirmativament.

Codi Segur de Validació

En tot cas el Sr. Gras comenta que també s’ha de parlar, encara, amb els dos propietaris
particulars que també formarien part, com a subjectes passius, de tot aquest expedient.

Url de validació

A més cal tenir en compte que, una de les consideracions que van fer els representants de la
comunitat, fou si aquesta obra es podria fer l’any vinent ja que, actualment, tenen una despesa
important en la comunitat i ho podrien assumir en millors condicions si es fes el 2017. El
regidor els hi va comentar que estaven en disposició d’atendre aquetes peticions així com donar
totes les facilitats possibles per fer els pagaments de les contribucions especials.

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.cat/absis/validador/?nodeabsini=030
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El Sr. Carvajal intervé, a continuació, per preguntar si l’empresa PICBER, S. A. ha presentat
algun informe addicional sobre el tema de sorolls.
La Sra. Alcaldessa manifesta que no però fa constar que se’ls hi requerirà.
El Sr. Carvajal explica que, de fet, ja s’ha notat una disminució significativa en els nivells de
soroll, que estimaria en menys de la meitat. No obstant, sembla encara hi ha algun detall
pendent i per això li consta que un veí ha presentat un escrit a l’Ajuntament reclamant
informació.
La Sra. Alcaldessa respon que te constància d’aquest escrit que està pendent de respondre.
El Sr. Carvajal reitera que s’ha millorat substancialment la situació i que, realment, això
s’hauria d’haver dut a terme quan es va fer l’ampliació de l’empresa.
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Els regidors de l’equip de govern manifesten la seva satisfacció respecte a que ja es constati
aquesta disminució de soroll produït per l’empresa PICBER, S. A.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint hores i
cinquanta-cinc minuts del dia set de novembre de dos mil setze que, un cop aprovada, serà

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

Url de validació

important es deixar-ho tot ordenat, tenint en compte que es tracta d’una de les entrades del
poble.
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Ma. Jesús Pena Navarra
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Ma. Lluïsa Prat Boneta

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

La secretària,

Codi Segur de Validació

L'alcaldessa,

Url de validació

transcrita al llibre d’actes de la Corporació, signant-se aquest esborrany per la Sra. alcaldessa i
per mi, la secretària, que ho certifico.

