Codi Segur de Validació

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

de80e37aac474ee3b37d5855ace67de2001

Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 9 d’octubre de 2017.
A les vint hores i trenta minuts, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple
de l'Ajuntament, en primera convocatòria, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Maria
Lluïsa Prat Boneta i, amb l'assistència de les persones que es detallen a continuació,
assistida de la Secretària Maria Jesús Pena Navarra, a l'efecte de celebrar sessió
extraordinària i urgent.

ORDRE DEL DIA:
Abans de iniciar la sessió la Sra. alcaldessa formula al ple la proposta de retirada d’un punt de
l’ordre del dia, en concret, l’assenyalat amb el núm. 5 referent al contracte d’arrendament de
finques rústiques amb l’empresa Natur Grup Integral, S. L. Aquesta retirada te a veure amb la
informació que ha arribat a alguns membres de la Corporació sobre canvis en l’empresa per la
qual cosa es considera prudent demanar, de manera oficial, informació sobre la situació actual
de l’empresa de forma prèvia a l’adopció d’un acord sobre aquest contracte d’arrendament.

Maria Jesús Pena Navarra
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( CiU )
( CiU )
( CiU )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( PSC – CP )
( PSC - CP )
( PSC – CP)
( PSC - CP )
( PSC – CP )

A l’empara del que preveu l’art. 92 del ROF es sotmet a votació aquesta proposta. Tots els
regidors presents a la sessió, que són onze donen la seva conformitat a la retirada d’aquest
punt de l’ordre del dia.

El regidors Srs. Sebastià Ribes, Xavier Iglesias i Núria Mirada, posen de manifest que fa temps
que no es duen a terme, però, plens ordinaris de manera que no s’inclouen els punts de precs i
preguntes.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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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

16/10/2017 Alcaldessa

17/10/2017 Secretària-Interventora

Alcaldessa:
Regidors:

1. Ratificació de la urgència de la sessió.
La Sra. alcaldessa exposa que el motiu de celebrar aquesta sessió, amb caràcter extraordinari i
urgent, rau en la necessitat de resoldre diversos assumptes urgents que s’han de sotmetre al ple
combinat amb els esdeveniments de les darreres setmanes. La necessitat de no ajornar més
alguns dels temes importants ha determinat, doncs, la conveniència de convocar aquest ple, molt
especialment la necessitat de modificar el pressupost i disposar del plec de clàusules per
executar la pista i vestidors, principal obra d’inversió prevista.

Els regidors posen de relleu que els veïns els formulen consultes i qüestions que voldrien
sotmetre al ple i, no es possible, per no incloure’s el punt de precs i preguntes.
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La Sra. alcaldessa comenta que entén les manifestacions dels regidors i reitera els motius de la
convocatòria del ple extraordinari, relacionats amb el fet de tenir a punt el plec de clàusules de
la pista i vestidors i tractar, simultàniament, tots els punts importants previstos en aquesta
sessió. No obstant això esmenta que, en finalitzar el ple i encara que no consti en l’acta, tant el
públic present com els regidors de la Corporació podran fer les preguntes i consultes necessàries
a l’equip de govern.
Fets aquests aclariments i sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la sessió, a l’empara
del que preveu l’art. 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aquesta resta
aprovada per unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són onze.
2. 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
extraordinària i urgent del dia 24 de juliol de 2017, segons preveu l'art. 91.1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Sra. alcaldessa
pregunta si algun membre de la Corporació té alguna observació que fer en relació al redactat de
la mateixa.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Atès que no es formula cap objecció a l’acta aquesta resta aprovada per unanimitat dels
regidors presents a la sessió, que són onze.
3. Aprovació dels comptes anuals 2016.
En data 22 de juny de 2017, l’alcaldessa va resoldre iniciar la tramitació administrativa del
compte general i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i l’emissió de
l’informe d’intervenció preceptiu.
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El Sr. Ribes comenta que encara que en finalitzar els plens es puguin parlar i consultar
assumptes amb l’equip de govern això no consta en acta i, en definitiva, voldrien que tot això es
reflectís en les mateixes, com succeeix quan la convocatòria inclou precs i preguntes. Si no els
veïns tenen la impressió que els regidors de l’oposició no formulen preguntes ni qüestions i es
que no tenen l’oportunitat de fer-ho.

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

El Sr. Ribes recorda, també, que el darrer ple ordinari fou al juny. Al juliol el ple fou
extraordinari, a l’agost no hi ha plens i tampoc se n’ha fet al setembre, ajornant-se el ple fins
avui, dia 9 d’octubre.
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El Sr. Carvajal demana, en tot cas, si es podrà preguntar sobre els temes que es sotmeten a
debat, a la qual cosa es respon que evidentment això es possible, com en cada ple.
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El Sr. Iglesias també manifesta que s’hauria de respectar la previsió de fer un ple ordinari cada
mes perquè tothom estigui informat i, sobretot, tenint en compte que l’equip de govern tenia,
com a un dels seus principis bàsics, el de la transparència en la gestió.
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La regidora Sra. Núria Mirada, manifesta que ells no tenen cap inconvenient en fer les reunions
plenàries que siguin necessàries, de manera que es pugui fer un ple ordinari a final de mes i si
cal, posteriorment, fer-ne un altre d’extraordinari. Reitera que fa molt temps que no hi ha ple
ordinari i tenen preguntes a fer a l’equip de govern que no poden formular.
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1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no
corrents estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un
estalvi de -52.351,13 euros.
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 2.666.322,10. La gestió de la tresoreria
presenta un superàvit anual de 2.91.364,69 euros.

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta
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3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de
490.923,54 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 83,00% i
d’ingressos del 105,00 %.
4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu
de l’ens local, aquest presenta una capacitat de finançament de 422.951,02 euros,
un compliment de la regla de la despesa amb un marge de 94.207,32 euros, un rati
de deute viu de 0,0% i un PMP del darrer trimestre de 2016 de 13 dies.
5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les
bases d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 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; regles 44 i següents del SICAL/normal de
comptabilitat i 45 i següents del simplificat.
En data 11 de juliol de 2017, l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes.
En data 4 d’agost de 2017 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictaminar
favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general.
En data 2 d’octubre 2017, la secretària va certificar que el Compte General es va exposar al
públic durant el termini comprés entre el 9 d’agost a 13 de setembre de 2017 i que durant el
termini d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions.
L’alcaldessa presenta la següent proposta d’acord al Ple per l’aprovació del compte general:


Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, cal elaborar el compte general de l’entitat
local.



El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació
bàsica, complementària i annexos.



Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre.



Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a l’informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 7
d’agost de 2017. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 154, de data 9 d’agost de 2017, i al web de l’Ajuntament , durant el
període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
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En data 11 de juliol de 2017, l’interventor va emetre informe favorable relatiu al compte
general de la corporació corresponent a l’exercici de 2016, les principals conclusions del qual
són les següents:
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- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a
favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social
de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà
l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents, que són onze.
4. Aprovació de l’expedient núm. 2 de modificació del pressupost general municipal 2017.
Vista
la
provisió
d’alcaldia
per
mitjà
de
la
qual
s’acorda incoar l’expedient núm. 2 de modificació del pressupost general municipal 2017,
mitjançant suplement de crèdit i/o crèdits extraordinaris,

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

16/10/2017 Alcaldessa

Atès que per part de la regidoria d’hisenda, s’ha proposat les partides i els imports que s’han de
modificar,
Atès el que disposa l’art. 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990,
Atès que a l’empara de la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit,
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Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:

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

- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- La memòria
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Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, integrats
pels següents documents comptables:
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Vistos els antecedents exposats la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació la següent,
proposta d’acord:

Url de validació

Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat
per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut.
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 2 de modificació del PRESSUPOST
GENERAL MUNICIPAL PER A 2017 amb suplement de crèdits i crèdits extraordinaris per
import global de 1.497.541, 86 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals i anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, d’acord amb el
següent detall:
Despeses que cal finançar:
1. Suplements de crèdit:
PRESSUPOST
DESPESES
CAPITOL
DESPESES
PERSONAL

DE
I

DE

Import

Exp 1

Import
partida

Modificació

Import final

Sbcte

GP

Denominació

100.00

912

RETIBUCIONS
BASIQUES I ALTRES
REM. DELS MEMBRES
DE GOVERN

30.000,00

30.000,00

300,00

30.300,00

120.00

920

SOUS DEL GRUP A1

14.900,00

14.900,00

149,00

15.049,00

120.03

920

SOUS DEL GRUP C1

10.000,00

10.000,00

100,00

10.100,00

120.06

920

TRIENNIS

7.250,00

7.250,00

72,50

7.322,50

121.00

920

COMPLEMENT
DESTINACIÓ

19.500,00

19.500,00

195,00

19.695,00

121.01

920

COMPLEMENT
ESPECIFIC

33.500,00

33.500,00

335,00

33.835,00

130.00

312

RETRIBUCIONS
P.LABORAL
FIX.
Personal
Administració
Consultori Mèdic

14.500,00

14.500,00

145,00

14.645,00

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

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

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,

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

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),
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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,

Url 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. En aquest expedient el finançament es duu a terme a càrrec de baixes de
partides de despesa i de RTDG,

996,00

100.596,00

130.00

3321

RETRIBUCIONS
P.LABORAL
Personal Biblioteca

7.100,00

7.100,00

71,00

7.171,00

FIX.

RETRIBUCIONS
P.LABORAL
Personal CIPGC

16.400,00

16.400,00

164,00

16.564,00

FIX.

Maria Jesús Pena Navarra
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130.00

333

130.00

920

RETRIBUCIONS
P.LABORAL
FIX.
Personal brigada i oficina

149.000,00

149.000,00

1.490,00

150.490,00

130.01

920

HORES
EXTRAORDINÀRIES

15.000,00

15.000,00

150,00

15.150,00

131.00

312

RETRIBUCIONS
PERSONAL
TEMPORAL.
Personal
Administració Consultori
Mèdic

1.200,00

1.200,00

158,51

1.358,51

131.00

326

RETRIBUCIONS
PERSONAL
TEMPORAL.
Personal
Llar Infants

3.000,00

3.000,00

7.000,00

10.000,00

131.00

333

RETRIBUCIONS
PERSONAL
TEMPORAL.
Personal
CIPGC

1.500,00

1.500,00

15,00

1.515,00

131.00

342

RETRIBUCIONS
PERSONAL
TEMPORAL. Socorristes

8.000,00

8.000,00

80,00

8.080,00

131.00

920

RETRIBUCIONS
PERSONAL
TEMPORAL.
Brigada
municipal

4.000,00

4.000,00

40,00

4.040,00

143.00

920

ALTRE PERSONAL

10.000,00

41.875,99

100,00

41.975,99

150.00

920

PRODUCTIVITAT

3.150,00

3.150,00

31,50

3.181,50

151.00

920

GRATIFICACIONS

3.000,00

3.000,00

30,00

3.030,00

162.00

920

FORMACIÓ
PERFECCIONAMENT
DEL PERSONAL

700,00

700,00

2.450,00

3.150,00

162.05

912

ASSEGURANCES
ÒRGANS DE GOVERN

3.300,00

3.300,00

162.05

920

ASSEGURANCES
PERSONAL

3.000,00

3.000,00

100,00

3.100,00

I

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

16/10/2017 Alcaldessa

TOTAL SUPLEMENTS
CAP I

31.875,99

3.300,00

457.600,00

31.875,99

489.475,99

14.172,51

503.648,50

Import

Exp 1

Import
partida

Modificació

Import final

CAPITOL
II
DESPESES
BENS
CORRENTS I SERVEIS
Subcte

GP

Denominació
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RETRIBUCIONS
P.LABORAL
FIX.
Personal Llar d'Infants
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3.500,00

I

209.00

334

CÀNONS. Cànon SGAE.

2.000,00

2.000,00

700,00

2.700,00

210.00

161

INFRAESTRUCTURES I
BENS
NATURALS:
Aigua.
Abastament
domiciliari d'aigua potable.

2.500,00

2.500,00

1.500,00

4.000,00

210.00

165

INFRAESTRUCTURES I
BENS
NATURALS:
Enllumenat públic.

21.500,00

21.500,00

15.000,00

36.500,00

210.00

410

INFRAESTRUCTURES I
BENS
NATURALS:
Conservació
finques
rústiques.

5.000,00

5.000,00

2.500,00

7.500,00

210.00

454

INFRAESTRUCTURES I
BENS
NATURALS:
Conservació de camins
veïnals.

19.500,00

19.500,00

40.000,00

59.500,00

210.00

459

INFRAESTRUCTURES I
BENS
NATURALS:
Altres.

4.500,00

4.500,00

2.000,00

6.500,00

210.01

333

EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
Tossal dels Morts i
Trinxeres

4.000,00

4.000,00

12.400,00

16.400,00

212.00

337

EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS:
Local del jove.

800,00

800,00

300,00

1.100,00

212.01

337

EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS: Sala
Infantil.

400,00

400,00

700,00

1.100,00

212.02

342

EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS:
Pavelló Municipal.

44.000,00

44.000,00

15.000,00

59.000,00

212.00

920

EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS: Casa
de la Vila.

38.000,00

38.263,78

2.000,00

40.263,78

212.00

933

EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS: Pis
edifici argent.

1.700,00

1.700,00

600,00

2.300,00

220.00

920

MATERIAL D'OFICINA.
Administració General.

15.000,00

15.000,00

2.300,00

17.300,00

220.01

920

PREMSA,
REVISTES,
LLIBRES I ALTRES
PUBLICACONS.
Administració General.

4.000,00

4.000,00

3.600,00

7.600,00

220.00

3321

LLIBRES I ALTRES
PUBLICACIONS
BIBLIOTECA
MUNICIPAL.

1.500,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

263,78
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3.500,00

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

ARRENDAMENT
MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS
UTILLATGE. Festes.

Codi Segur de Validació

334

Url de validació

203.00

17/10/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

16/10/2017 Alcaldessa
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

200,00

1.200,00

400,00

400,00

800,00

1.200,00

NO
Llar

221.00

231

ENERGIA ELÈCTRICA:
ALTRES.
Despeses
subministrament elèctric
Església Parroquial.

900,00

900,00

400,00

1.300,00

221.03

171

COMBUSTIBLES
I
CARBURANTS: Parcs i
jardins.

500,00

500,00

500,00

1.000,00

221.03

920

COMBUSTIBLES
I
CARBURANTS: Vehicles
administració general.

3.500,00

3.500,00

1.300,00

4.800,00

221.05

326

PRODUCTES
ALIMENTARIS. Servei de
menjador. Llar d'Infants.

27.000,00

27.000,00

5.000,00

32.000,00

221.05

920

PRODUCTES
ALIMENTARIS.
Subministrament
oficines i altres

600,00

600,00

400,00

1.000,00

aigua

221.10

920

PRODUCTES
DE
NETEJA
I
ACONDICIONAMENT:
General.

600,00

600,00

200,00

800,00

221.10

342

PRODUCTES
DE
NETEJA
I
ACONDICIONAMENT.
Esports. Pavelló i piscines.

1.750,00

1.750,00

300,00

2.050,00

221.99

342

ALTRES
SUBMINISTRAMENTS.
Materials
tractament
piscines.

1.500,00

1.500,00

2.000,00

3.500,00

222.00

491

SERVEIS
DE
TELECOMUNICACIONS
. ALTRES. ADSL Wifi,
Fibra òptica

2.500,00

2.500,00

500,00

3.000,00

222.01

920

SERVEIS POSTALS.

2.000,00

2.000,00

1.000,00

3.000,00

222.03

920

SERVEIS
INFORMÀTICS.

2.000,00

2.000,00

1.500,00

3.500,00

224.00

920

PRIMES
D'ASSEGURANCES

9.500,00

9.500,00

900,00

10.400,00

225.00

160

TRIBUTS
ESTATALS.
Cànon abocament CHE.

16.500,00

16.500,00

434,89

16.934,89

226.01

920

ATENCIONS
PROTOCOL·LÀRIES
REPRESENTATIVES.

12.000,00

12.000,00

2.500,00

14.500,00

2.500,00

2.500,00

2.000,00

4.500,00

226.02

920

PUBLICITAT
PROPAGANDA.

de80e37aac474ee3b37d5855ace67de2001

1.000,00

NO

I
I
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MATERIAL
INFORMÀTIC
INVENTARIABLE.
d'Infants.

1.000,00

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

326

MATERIAL
INFORMÀTIC
INVENTARIABLE.
Consultori Mèdic.

Codi Segur de Validació

220.00

312

Url de validació

220.00

17/10/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

2.000,00

6.800,00

226.06

330

REUNIONS,
CONFERÈNCIES,
CURSOS
EXPOSICIONS.

6.000,00

6.000,00

7.500,00

13.500,00

I

226.09

334

ACTIVITATS
CULTURALS
I
ESPORTIVES.
Premis,
trobades,
concursos,
campanyes de promoció
diverses.

15.000,00

15.000,00

1.000,00

16.000,00

226.99

4311

ALTRES
DESPESES
DIVERES. Fires.

500,00

500,00

1.500,00

2.000,00

227.00

1622

GESTIÓ DE RESIDUS

21.500,00

21.500,00

9.200,00

30.700,00

227.06

920

ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS.
SSTT
municipals.

18.000,00

18.000,00

1.331,00

19.331,00

227.99

311

ALTRES
TREBALLS
REALITZATS
PER
ALTRES EMPRESES I
PROFESSIONALS.
Vigilància salut personal.

1.900,00

1.900,00

300,00

2.200,00

TOTAL SUPLEMENTS
CAPITOL II

320.350,00

263,78

320.613,78

143.465,89

464.079,67

Import

Exp 1

Import
partida

Modificació

Import final

CAPITOL
IV
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

-

Subcte

GP

Denominació

480.00

334

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

21.200,00

21.200,00

3.000,00

24.200,00

480.00

341

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

32.000,00

32.000,00

9.300,00

41.300,00

TOTAL SUPLEMENTS
CAPITOL IV

53.200,00

0,00

53.200,00

12.300,00

65.500,00

Exp 1

Import
partida

Modificació

Import final

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

16/10/2017 Alcaldessa

CAPITOL
VI
INVERSIONS REALS
Sbcte

GP

Denominació

Import

622.02

342

OBRES DE MILLORA
DEL CAMP DE FUTBOL.
Construcció de mur i altres

4.000,00

4.000,00

4.200,00

8.200,00

625.00

920

ADQUISICIÓ
MOBILIARI
DEPENDÈNCIES
MUNICIPAL

2.000,00

2.000,00

800,00

2.800,00

Pàgina 9 de 44

de80e37aac474ee3b37d5855ace67de2001

4.800,00
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4.800,00
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PUBLICITAT EN DIARIS
OFICIALS.

Codi Segur de Validació

920

Url de validació

226.03

17/10/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

16/10/2017 Alcaldessa
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

4.000,00

13.000,00

631.00

1532

MILLORA
DE
LA
PAVIMENTACIÓ
DE
VIES
PÚBLIQUES
URBANES

10.000,00

10.000,00

6.000,00

16.000,00

631.01

454

MILLORA DE CAMINS
AL TERME MUNICIPAL

50.000,00

50.000,00

9.000,00

59.000,00

632.00

342

OBRES DE MILLORA
EN
PISCINES
MUNICIPALS

10.000,00

10.000,00

10.200,00

20.200,00

632.01

933

OBRES
DE
REHABILITACIÓ
D'ANTIC
DIPÒSIT
D'AIGUA
PER
DESTINAR-LO
A
EQUIPAMENT
ESPORTIU

23.000,00

23.000,00

1.225.000,00

1.248.000,00

636.00

491

INVERSIO
EQUIPAMENT
DESTINAT
A
SOCIETAT
DE
INFORMACIÓ

10.000,00

10.000,00

4.500,00

14.500,00

118.000,00

1.263.700,00

1.381.700,00

EN
LA
LA

TOTAL SUPLEMENTS
CAPITOL VI

118.000,00

0,00

TOTAL SUPLEMENTS
DE CRÈDIT

1.433.638,40

2. Crèdits extraordinaris:
CAPITOL
II
DESPESES
BENS
CORRENTS I SERVEIS
Sbcte

GP

Denominació

Import

Exp 1

Import partida

Modificació

Import final

202.00

341

ARRENDAMENT
DE
TERRENYS
I
BENS
NATURALS.
Lloguers
equipaments esportius

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

202.00

920

ARRENDAMENT
DE
TERRENYS
I
BENS
NATURALS.
Lloguers
equipaments administració
general

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

226.99

170

CAMPANYES
SENSIBILITZACIÓ
MEDIOAMBIENTAL.
FORMACIÓ
EN
PREVENCIÓ
DE
RESIDUS

0,00

0,00

0,00

21.100,00

21.100,00

226.99

920

ALTRES
DESPESES
DIVERSES.
Indemnitzacions
per
resolucions contractuals

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00
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9.000,00
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9.000,00

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

ADQUISICIÓ
EQUIPAMENT
I
MILLORES
CONSULTORI MÈDIC

Codi Segur de Validació

312

Url de validació

629.01

0,00

7.000,00

7.000,00

227.99

342

ALTRES
TREBALLS
REALITZATS
PER
ALTRES EMPRESES I
PROFESSIONALS. Servei
socorrista piscines

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

TOTAL
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
CAPITOL II

0,00

0,00

0,00

65.100,00

65.100,00

Import

Exp 1

Import partida

Modificació

Import final

2.300,00

2.300,00

CAPITOL
IV
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
Sbcte

GP

Denominació

480.00

336

TRANSFERENCIES
CORRENTS
A
ENTITATS SENSE FINS
DE
LUCRE.
Ajuts
protecció
patrimoni.
Millora església parroquial.

17/10/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

16/10/2017 Alcaldessa
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

-

TOTAL
CREDITS
EXTRAORDINARIS
CAPITOL IV

0,00

0,00

0,00

2.300,00

2.300,00

Import

Exp 1

Import partida

Modificació

Import final

CAPITOL
VI
INVERSIONS REALS
Sbcte

GP

Denominació

622.00

323

OBRES
D'ACONDICIONAMENT
COL.LEGI PÚBLIC

0,00

0,00

0,00

10.600,00

10.600,00

623.01

171

ADQUISICIÓ
MAQUINÀRIA SERVEIS
PARCS I JARDINS

0,00

0,00

0,00

8.100,00

8.100,00

623.01

334

ADQUISICIÓ
INSTRUMENTS
MUSICALS ESCOLA DE
MÚSICA

0,00

0,00

0,00

1.421,00

1.421,00

625.00

334

ADQUISICIÓ ESCENARI
i TAULES ACTIVITATS
CULTURALS

0,00

0,00

0,00

20.300,00

20.300,00

631.01

459

CONSOLIDACIÓ MUR
TOSSAL AGUSTINET.
TANCAMENT OBRA

0,00

0,00

0,00

7.700,00

7.700,00

TOTAL
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
CAPITOL VI
TOTAL
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS

0,00

0,00

0,00

48.121,00

48.121,00

115.521,00
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0,00
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0,00

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

ALTRES
TREBALLS
REALITZATS
PER
ALTRES EMPRESES I
PROFESSIONALS.
ELABORACIÓ
DEL
PAESC

Codi Segur de Validació

170

Url de validació

227.99

17/10/2017 Secretària-Interventora

Sbcte

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

16/10/2017 Alcaldessa

Import partida

Modificació

Import final

10.000,00

0,00

10.000,00

-7.000,00

3.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

-7.000,00

3.000,00

Import

Exp 1

Import partida

Modificació

Import final

GP

Denominació

163

INFRAESTRUCTURES I
BENS NATURALS: Neteja
vies públiques.

65.000,00

0,00

65.000,00

-12.000,00

53.000,00

342

EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS: Piscines
Municipals.

12.000,00

0,00

12.000,00

-2.500,00

9.500,00

342

EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS: Camp
de Futbol.

13.000,00

0,00

13.000,00

-1.500,00

11.500,00

226.09

338

FESTES POPULARS I
CELEBRACIONS.
FESTIVAL BUUUF

38.000,00

0,00

38.000,00

-2.417,54

35.582,46

227.08

932

SERVEIS DE RECAPTACIÓ
A FAVOR DE L'ENTITAT.

60.000,00

0,00

60.000,00

-10.000,00

50.000,00

165

ALTRES TREBALLS
REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES I
PROFESSIONALS. Projecte
legalitzacions elèctriques

6.000,00

0,00

6.000,00

-3.000,00

3.000,00

0,00

15.000,00

-2.000,00

13.000,00

0,00

209.000,00

-33.417,54

175.582,46

Exp 1

Import partida

Modificació

Import final

210.00

212.00

227.99

Maria Lluïsa Prat Boneta

Exp 1

CAPITOL II - DESPESES
BENS CORRENTS I
SERVEIS

212.01

Signatura 1 de 2

332

227.99

491

ALTRES TREBALLS
REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES I
PROFESSIONALS. Wifi.
15.000,00
TOTAL BAIXES CAPITOL
II
209.000,00

CAPITOL V - FONS DE
CONTINGÈNCIA
Sbcte

GP

Denominació

de80e37aac474ee3b37d5855ace67de2001

131.00

RETRIBUCIONS
PERSONAL TEMPORAL.
Arxiu
TOTAL BAIXES
CAPITOL I

Import

Import
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CAPITOL I - DESPESES
DE PERSONAL
Denominació

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

1/ Baixes de partides de despesa

GP

Codi Segur de Validació

1.549.159, 40

Finançament que es proposa:

Sbcte

Url de validació

TOTAL SUPLEMENTS
DE CRÈDIT I CRÈDITS
EXTRAORDINARIS

0,00

11.200,00

11.200,00

-11.200,00

0,00

TOTAL BAIXES PDES
DESPESA

51.617, 54

2/ Romanent líquid de tresoreria:

1.497.541, 86

RLTDG DISPONIBLE I NO AFECTAT

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

16/10/2017 Alcaldessa

Signatura 2 de 2

17/10/2017 Secretària-Interventora

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

Inicial

Incorporacions
1/17

Crèdits definitius

Augments

Disminucions

Definitiu 2/2017

CAPITOL I

617.600,00

45.201,78

662.801,78

14.172,51

7.000,00

669.974,29

CAPITOL II

1.144.300,00

934,79

1.145.234,79

208.565,89

33.417,54

1.320.383,14

CAPITOL III

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

700,00

CAPITOL IV

133.400,00

900,00

134.300,00

14.600,00

0,00

148.900,00

CAPITOL V

11.200,00

0,00

11.200,00

0,00

11.200,00

0,00

CAPITOL VI

319.000,00

195.522,05

514.522,05

1.311.821,00

0,00

1.826.343,05

CAPITOL VII

2.800,00

0,00

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

CAPITOL VIII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL IX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.229.000,00

242.558,62

2.471.558,62

1.549.159,40

51.617,54

3.969.100,48

Inicial

Incorporacions
1/17

Crèdits definitius

Augments

Disminucions

Definitiu 2/2017

1.028.617,91

0,00

1.028.617,91

0,00

0,00

1.028.617,91

CAPITOL II

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

CAPITOL III

419.598,05

0,00

419.598,05

0,00

0,00

419.598,05

CAPITOL IV

712.228,44

0,00

712.228,44

0,00

0,00

712.228,44

CAPITOL V

37.800,00

0,00

37.800,00

0,00

0,00

37.800,00

CAPITOL VI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL VII

22.755,60

0,00

22.755,60

0,00

0,00

22.755,60

CAPITOL VIII

0,00

242.558,62

242.558,62

1.497.541,86

0,00

1.740.100,48

CAPITOL IX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.229.000,00

242.558,62

2.471.558,62

1.497.541,86

0,00

3.969.100,48

TOTAL

INGRESSOS
CAPITOL I

TOTAL

Segon.- Atès que amb motiu de la modificació aprovada en pot resultar afectada la regla de la
despesa així com l’estabilitat pressupostària, 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 2017 per tal de determinar el nivell
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-11.200,00

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

11.200,00

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

11.200,00

Codi Segur de Validació

929

Url de validació

500.00

FONS DE CONTINGÈNCIA
D'EXECUCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA. Art. 31
LOEPSF
TOTAL BAIXES
CAPITOL V

17/10/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

16/10/2017 Alcaldessa

A continuació la Sra. Núria Mirada intervé per comentar la disminució de la partida 226.09.338.
Festes Populars i Celebracions. Festival BUUUF, que estava prevista en 38.000 € i ha passat a
35.582, 46 € . Pregunta si això es correspon a alguna ajuda.
La Sra. alcaldessa comenta que això es deu a la determinació de la totalitat de despeses
imputades a aquesta partida. L’import final corresponent a la mateixa ha estat de 35.582, 46 € i,
com que el BUUUF ja ha finalitzat, es pot reduir la diferència entre aquest import i la
consignació inicial.
Al marge d’això hi ha la subvenció rebuda per la Diputació que, en tot cas, incrementaria els
ingressos previstos per l’Ajuntament, destinats a finançar aquest projecte. La Sra. alcaldessa
explica que s’han de diferenciar les partides de despeses de les d’ingressos ja que són
independents. Per tant, els ajuts no resten partides de despesa sinó que incrementen ingressos.
El Sr. Carvajal demana també informació sobre la partida 210.165. Infraestructures i bens
naturals. Enllumenat públic, que s’ha incrementat en 15.000 € respecte de les previsions inicials
de 21.500 €. El regidor pregunta si es tracta que es volen fer inversions en enllumenat.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

La Sra. alcaldessa comenta que es tracta d’una partida de despesa corrent i no d’inversió i que
està molt relacionada amb el manteniment de l’enllumenat públic que s’ha incrementat
Pàgina 14 de 44
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La Sra. alcaldessa informa que, aquest increment, be motivat per un projecte que s’ha encarregat
per instal·lar uns plafons informatius per senyalitzar tota la zona del Tossal i tota la ruta del
Front del Segre. Hi hauria plafons davant de l’Ajuntament, al Centre d’Interpretació, al Tossal
dels Morts i, alhora, també es preveu l’edició de tríptics informatius del Centre. Tot això,
explica, es vincula a una subvenció sol·licitada al Memorial Democràtic. Però, al marge de la
possible subvenció que es rebi, l’Ajuntament ha de preveure la partida de despesa corresponent
per atendre aquesta actuació. La Sra. alcaldessa puntualitza que, si es rep l’ajut, que tot i que
està sol·licitat encara no s’ha resolt, es durà a terme el projecte i, si no es així, es possible que
l’Ajuntament també adopti pel seu compte alguna de les accions contemplades en ell.

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

El regidor Sr. Carvajal demana informació sobre una partida, concretament la 210.01.333.
Edificis i altres construccions. Tossal dels Morts i Trinxeres, prevista inicialment en 4.000 € i
que s’augmenta fins arribar als 16.400 €.

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

Abans de sotmetre la proposta a votació, la Sra. alcaldessa comenta que aquesta es un expedient
complex ja que conté totes les modificacions en totes les partides de despeses que s’han
considerat necessàries tant per suplementar-les per tal de garantir recursos fins a finals d’any, i
molt especialment habilitar recursos suficients per a l’obra de la pista esportiva i vestuaris, a
més de la creació de partides extraordinàries, no previstes. Aquests increments s’han compensat
amb baixes de partides de partides de despesa a més del recurs al romanent de tresoreria.

Codi Segur de Validació

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.

Url de validació

real d’execució de l’esmentat pressupost, així com la concreció de despeses amb finançament
afectat i inversions financerament sostenibles i la resta d’ajustos que en resultin d’aplicació.
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 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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En alguns casos, explica la Sra. alcaldessa, part de les despeses es recuperen per mitjà de les
pòlisses d’assegurances dels causants dels incidents però, sigui com sigui, l’Ajuntament ha de
tenir partida de despeses suficient per atendre les actuacions que s’hagin de dur a terme.
La Sra. alcaldessa explica que, en matèria d’enllumenat públic, està prevista una actuació molt
important finançada amb fons FEDER. No obstant això a hores d’ara el projecte està en fase de
redacció per una enginyeria amb la previsió d’execució durant l’any 2018.
El regidor Sr. Pifarré informa que aquesta actuació consistiria en substituir totes les lluminàries
per un sistema de Led’s, fins i tot en el pavelló.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents, que són onze.

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

16/10/2017 Alcaldessa

Signatura 2 de 2

17/10/2017 Secretària-Interventora

5. Aprovació de l’expedient núm. 2 de modificació del POUM. Articles 20 i 456 de les
normes.
L’Ajuntament d’Alcoletge va considerar adient procedir a tramitar una modificació puntual del
POUM d’Alcoletge, expedient núm. 2, a fi i efecte d’ajustar els paràmetres d’edificació i
localització de les edificacions i instal·lacions d’interès públic en l’àmbit del sòl no
urbanitzable,
A aquests efectes es va sol·licitar als SSTT municipals l’elaboració de la corresponent
modificació, la qual fou signada el 27 de març de 2017,
La proposta preveu suprimir les condicions de superfície mínima de parcel·la i superfície
edificable establertes pel planejament vigent per a les construccions d’interès públic que s’hagin
d’emplaçar en medi rural,
La proposta preveu suprimir la superfície edificable màxima de 400 m2, la parcel·la mínima de
2 ha i la distància mínima respecte de torrents i rieres de 25 m i redueix la distància als partions
de la finca, de 10 a 5 metres. La proposta suposa, en definitiva, una flexibilització dels
paràmetres vigents per a la implantació d’edificacions d’interès públic en SNU que afecta a tot
el terme municipal,
Rebuda aquesta documentació l’Ajuntament, mitjançant instància de 30 de març de 2017, va
sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida, va sol·licitar informe
per tal que es valorés la necessitat de què, la modificació, es subjectés o no a avaluació
ambiental estratègica o, en el seu cas, avaluació ambiental simplificada, d’acord amb la DA 8a
de la Llei 16/2015,
D’acord amb els antecedents exposats l’OTAA requereix a l’Ajuntament d’Alcoletge, el
lliurament de document ambiental estratègic que preveu l’art. 29 de la Llei 21/2013, d’11 de
desembre (RE 844, de 18 d’abril);
L’Ajuntament sol·licita a l’empresa ACTICLIC Enginyeria, l’elaboració del document
ambiental estratègic relatiu a la modificació del POUM D’ALCOLETGE. Art. 456 de les
NNUU (maig 2017). Aquest document es tramet a la OTAA en data 30 de maig de 2017, per tal
de procedir a fer-ne l’oportuna tramitació,
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considerablement. Així hi ha moltes lluminàries que es trenquen o tenen desperfectes a reparar o
que s’han de substituir, de vegades pel funcionament ordinari i altres per accidents.
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En aquest informe es fan constar que s’han realitzat consultes a diferents organismes i
institucions d’acord amb l’art. 30 de la Llei 21/2013, obtenint-se els informes de Departament
de Cultura i dels SSTT d’Urbanisme,
El Departament de Cultura indica que la modificació no afecta cap jaciment ni element
arquitectònic conegut (Informe 05/06/17)

Maria Jesús Pena Navarra
16/10/2017 Alcaldessa

Signatura 2 de 2

17/10/2017 Secretària-Interventora

La Comissió d’Urbanisme de Lleida, fa informe sobre la proposta indicant que pel que fa a les
separacions mínimes a llindars, no es considera adequat admetre distàncies menors mitjançant
inscripció al Registre de la Propietat de l’afecció de la finca veïna que garanteixi la separació
mínima. També en el cas d’ampliacions, caldria mantenir una distància mínima entre els 5 m. i
les edificacions,
També consta, en l’expedient, informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 6 de juliol de
2017, en què es fa constar que la modificació puntual projectada no suposarà un impacte
significatiu en relació al vector aigua, ja que es una modificació i actualització en al regulació
normativa de les condicions de les edificacions i instal·lacions d’interès públic en sòl no
urbanitzable. No obstant això la normativa que es modifica haurà d’incorporar els textos que
consten en l’informe relatius a:





Domini públic hidràulic – zona de policia de lleres
Abastament
Sanejament
Hidrologia – Hidràulica. Inundabilitat.

L’informe de la OTAAA fa constar que, el baix grau de protecció del terme i l’alt nivell
d’ocupació i fragmentació biològica del SNU desaconsellen la supressió dels paràmetre
urbanístics per a la implantació dels nous usos i activitats en SNU encara que aquesta
modificació únicament afecti les edificacions d’interès públic.
Per aquest motiu es considera convenient fixar un % d’ocupació màxima progressiu en funció
de la mida del parcel·lari o altres proteccions equivalents, per garantir certs nivells de
permeabilitat de SNU,
A l’empara d’aquests antecedents l’informe ambiental estratègic s’emet en el sentit que la
modificació puntual núm. 2 del POUM d’Alcoletge no comportarà efectes ambientals
significatius si s’ajusta a les condicions següents:
1. Cal adoptar un percentatge d’ocupació màxima variable en funció de la superfície de la
parcel·la a fi d’evitar una ocupació excessiva del SNU
2. En les parcel·les del terme municipal situades en l’interval proper a la mitjana
municipal (1,32 Ha), el percentatge d’ocupació màxima s’ha de situar com a màxim en
el 20%
Aquestes determinacions, així com les indicacions en quant a la distància a límits de finca (5 m)
assenyalada per la CTU de Lleida, a més de les determinacions fixades per l’informe de l’ACA,
determinen el contingut final de la modificació objecte de tramitació,

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

Per aquest motiu, doncs, es necessari adaptar el document relatiu a la modificació projectada a
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En data 14 de juliol de 2017, s’elabora el corresponent INFORME AMBIENTAL
ESTRATÈGIC,
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En aquest sentit els SSTT municipals elaboren el document definitiu de la modificació,
document de data 15 de setembre de 2017, adaptant-lo a dites determinacions d’acord amb el
qual en resulta:


Nova redacció de l’art. 456 de les normes del POUM, relatiu a condicions de les
edificacions i instal·lacions d’interès públic.
Es modifica la regulació inicial relativa a condicions generals de l’edificació, i en
particular es preveu que la superfície edificable per evitar una ocupació excessiva
del sòl es fixa en funció de la superfície de la parcel·la com s’indica:



Parcel·les de superfície fins a 1,3 Ha: Superfície màxima edificable
20%.
Parcel·les de superfície superior a 1, 3 Ha: Superfície màxima
edificable 10%

17/10/2017 Secretària-Interventora

Es preveu tanmateix que, en tot cas, el sostre edificable es justificarà pel programa
funcional i la justificació de la integració en el paisatge de l’entorn. Les dimensions
i superfícies seran les mínimes i hauran d’ajustar-se a les necessitats de l’activitat.
L’alçada màxima, respecte la rasant del terreny, serà de 7 m al darrer ràfec o forjat i
el nombre de plantes serà de PB + 1 PP.
Les separacions mínimes a llindars de finques, de les edificacions i/o ampliacions,
serà el major valor de 5 m. o l’alçada de les edificacions.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

Es respectaran les separacions de les tanques i edificacions als camins fixades en
l’art. 432: Xarxa viària rural del POUM.
Les construccions tindran una composició volumètrica simple, harmònica amb la
topografia i amb els elements naturals de l’entorn, garantint la màxima integració
ambiental.
S’afegeixen, també, per mitjà dels apartats 3 i 4, les exigències resultants de
l’informe de l’ACA, en quant a condicions d’abastament i condicions de
sanejament.


Nova redacció de l’art. 20 de les normes del POUM, relatiu a l’àrea de protecció del sistema
hidrològic, per incloure les determinacions normatives contingudes en l’informe de l’ACA.

16/10/2017 Alcaldessa

Considerant els antecedents exposats així com l’informe de secretaria que obra en l’expedient,
Considerant, tanmateix, el contingut dels articles 96 i 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, així com els articles 117 i 118 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i altres
disposicions concordants,

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

Considerant, tanmateix, el que preveu l’art. 52.2 c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
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les determinacions derivades dels informes precedents i, particularment, de l’informe ambiental
estratègic,
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 2 de modificació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal d’Alcoletge, relatiu als articles 20 i 456 de les normes, per ajustar els
paràmetres d’edificació i localització de les edificacions i instal·lacions d’interès públic en
l’àmbit del sòl no urbanitzable, elaborada per l’arquitecte municipal, Sr. Lluís Castelló Gendre.

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

16/10/2017 Alcaldessa

Signatura 2 de 2

17/10/2017 Secretària-Interventora

Segon.- Acordar la no procedència de suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i
llicències urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte de planejament, en els termes
previstos als arts. 73 i 74 del TRLLUC, en tant que la nova normativa projectada resulta més
permissiva que l’actualment vigent, per la qual cosa qualsevol aprovació, autorització o llicència
a tramitar compliria tant amb els criteris de la normativa vigent com la resultat de la modificació
projectada.
Tercer.- Aprovada inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, obrir
un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida així com al Diari Segre. Durant aquest període l’expedient quedarà a
disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les al·legacions que
s’estimin pertinents.
Quart.- Fer constar, expressament, que el document genèric de la modificació és igual que el
document comprensiu a què fa referència 8.5 (a) del TRLLUC, per la qual cosa no consta
l’elaboració d’aquest document de forma individualitzada.
Cinquè.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als organismes
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un
mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg.
Sisè.- Atorgar, de forma simultània al tràmit d’informació pública, audiència als ajuntaments
l’àmbit territorial dels quals confina amb el del municipi que és objecte del pla.
Setè.- Entendre que, en cas que durant el termini d’informació pública no es produeixin
reclamacions ni al·legacions, aquesta modificació es considerarà aprovada provisionalment, als
efectes de la seva immediata tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que es
procedeixi, si escau, a la seva aprovació definitiva.
Abans de sotmetre la proposta a votació, a instàncies de la Sra. alcaldessa s’explica que amb
motiu d’una petició de construcció en sòl no urbanitzable es va detectar que les exigències
fixades en el nostre POUM eren molt elevades per tal de permetre aquest tipus d’implantació.
Per això es va considerar adient, per part de l’equip de govern, incoar una modificació del
POUM per flexibilitzar aquesta regulació, la qual cosa seria d’aplicació general per a totes les
edificacions i instal·lacions considerades d’interès públic en sòl no urbanitzable.
Això va obligar a demanar l’elaboració d’un document tècnic específic de caire ambiental i
sol·licitar, de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida (OTAAA), informe
ambiental estratègic, previ a l’aprovació inicial del document.
D’acord amb el contingut d’aquest informe, així com altres procedents de Cultura, de l’ACA, i
de la Comissió d’Urbanisme de Lleida, el tècnic municipal ha elaborat un nou document tècnic
de modificació que conté les determinacions d’aquests informes previs. Així i, per evitar la
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pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
disposicions concordants, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació la següent proposta
d’acord:

17/10/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra
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16/10/2017 Alcaldessa
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

Es respon que això no es així ja que en SNU no es pot construir qualsevol cosa, hi ha condicions
molt concretes i estrictes per tal de construir en SNU, fixades pel Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya i pel seu Reglament, que es traslladen a la normativa municipal i que
s’han de respectar. No obstant això el que si que s’ha fet, amb aquesta modificació, es
flexibilitzar alguns criteris, sobretot en relació a la superfície màxima edificable en SNU en cas
de construccions d’interès públic ja que les exigències actuals eren molt elevades. No obstant
això, es respecten les limitacions normatives i la darrera paraula és de la CTU de Lleida que es
qui aprova, definitivament, les modificacions del POUM.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents, que són onze.
6.Adjudicació de l’expedient de contractació del servei de neteja viària del municipi
d’Alcoletge.
Vist que aquest Ajuntament ha acreditat la necessitat de procedir a la contractació del SERVEI
DE NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI D’ALCOLETGE, per diversos motius, entre els quals es
troben, la conclusió del termini de vigència del contracte fins ara existent, el creixement del
municipi i l’augment del nombre d’habitants i, per tant, la major demanda i noves necessitats
vinculades a aquest servei per tal de donar la millor qualitat possible del mateix als veïns del
municipi,
Vist que es tracta d'un contracte de serveis de valor estimat igual o superior a 209.000 euros,
IVA exclòs, d'acord amb el que es disposa en l'article 16.1.b) del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i
l'article 4 de la Directiva 2014/24/UE, es considera que és un contracte subjecte a regulació
harmonitzada, i s'estima que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
Vist que consta en l’expedient l’informe de secretaria intervenció sobre la legislació aplicable i
el procediment a seguir i òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte,
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En quant a la pregunta també formulada pel Sr. Carvajal sobre si, ara, tothom podrà construir el
SNU, encara que es tracti de zones que – evidentment – no estan urbanitzades.
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Se li respon dient que, se’ns perjudici de què la modificació hagi tingut l’origen en una petició
inicial concreta, aquesta modificació afecta a tot el SNU i, en tots els casos, qualsevol edificació
a implantar haurà de respectar els % establerts en el POUM, ara, i en la modificació que
s’aprovi.

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

El Sr. Carvajal demana si això es va fer a partir d’una petició de construcció d’una canera, entén
que en el projecte estaria previst algun tipus de construcció, com la caseta per algun vigilant,
etc.
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En qualsevol cas les construccions que s’hagin d’implantar han de complir les condicions
exigides per la normativa d’aplicació (TRLLUC i POUM) i seguir-ne la tramitació amb
l’aprovació definitiva per la CTU de Lleida.
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superfície edificable en SNU s’assenyalen uns % de superfície màxima edificable que van del
20% en parcel·les de fins a 1,3 Ha al 10% en parcel·les més grans. S’assenyala també l’alçada
màxima i la separació a llindars i es determinen unes exigències en quant a l’abastament d’aigua
i sanejament.
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Vist que s’han elaborat els corresponents plecs de clàusules administratives particulars per a la
contractació del servei de neteja viària del municipi d’Alcoletge (1) així com el plec de
prescripcions tècniques del servei de neteja viària del municipi d’Alcoletge, que han de regir
l'adjudicació del contracte.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

17/10/2017 Secretària-Interventora

Vist que, consta certificat d’intervenció d’acord amb el qual existeix amb càrrec a l’exercici
2017 crèdit suficient per atendre les despeses vinculades a aquesta contractació, circumscrites a
l’anualitat de referència (Partida 163.210.00. Infraestructures i bens naturals. Neteja de les vies
públiques). Tanmateix, l’Ajuntament d’Alcoletge assumeix el compromís d’habilitar en les
successives anualitats els crèdits necessaris per atendre la despesa vinculada a la gestió d’aquest
contracte de serveis,
Vist que en data 31 de maig de 2017 es va trametre l’anunci al DOUE per la qual cosa el termini
per a la presentació de les ofertes finalitzava el dia 24 de juliol de 2017 (52 dies naturals),
havent-se publicat, tanmateix, els corresponents edictes en el BOE núm. 132 de 3 de juny de
2017, així com en el BOP de Lleida núm. 108 de 6 de juny, a més de publicar-se al perfil del
contractant i a la “plataforma de contratación del sector público”, a fi i efecte que els interessats
presentessin les seves proposicions,
Vist que durant el termini de presentació s’han presentat les ofertes següents:

OFERTA
1

SERVEIS LIC 1999, S.L.U.

1698/10-07-2017

2

BRÓCOLI FACILITY SERVICES ( BROCOLI, S. L. )

189225-07-2017

Vist que, en data 24 d’agost de 2017, es va reunir, a les 14 hores i en acte públic, la Mesa de
Contractació, per tal de procedir a l’obertura del sobre C (proposta econòmica) un cop assolides
les puntuacions provisionals corresponents a l’obertura del sobre B (proposta tècnica) formulant
proposta d’adjudicació a favor de l’empresa BROCOLI, S. L. d’acord amb el següent resum
final de punts:

OFERTA

Maria Lluïsa Prat Boneta

16/10/2017 Alcaldessa

1

Signatura 1 de 2

REGISTRE
Núm. i data

EMPRESA

OFERTA

2

EMPRESA

SERVEIS LIC 1999, S.L.U.

EMPRESA

BROCOLI, S.L.

PUNTUACIÓ
TÈCNICA

PUNTUACIÓ
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

ORDRE

37,10

8,03

45,13

2

TIPUS DE
LICITACIÓ

PROPOSTA
ECONÒMICA

42,00

55,00

97,00

1

La Mesa de Contractació considera que la proposta que, en el seu conjunt, resulta més
avantatjosa es la formulada per BRÓCOLI S. L. amb un total de 97 punts, per la qual cosa la
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Vist que per part de l’alcaldia s’ha aprovat iniciar l'expedient per a la contractació referenciada
motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada, segons consta per provisió
d’alcaldia de data 20 d’abril de 2017
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Examinada la documentació que l'acompanya i vista tota la documentació que obra en
l’expedient i, de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer.- Adjudicar a l'empresa BRÓCOLI, S. L. amb CIF B29778651, el contracte de
serveis relatiu a la NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI D’ALCOLETGE subjecte a regulació
harmonitzada, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació, aprovat per acord del ple de 27 d’abril de 2017.
Segon.- La durada del contracte serà de TRES (3) ANYS, comptadors des del dia següent a
la data de signatura del contracte. Aquest termini es podrà prorrogar per mutu acord de les
parts durant UN(1) ANY més. Aquesta pròrroga s’haurà d’acordar expressament amb una
antelació mínima de 3 mesos, abans de la finalització del contracte, en els termes establerts al
PCAP.
Tercer.- L’import d’adjudicació d’aquest contracte s’estableix en la quantitat de CENT
CINQUANTA-VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS (158.668, 26 €), més QUINZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS (15.866, 83 €) en concepte del 10% IVA, la qual cosa suposa un
total de CENT SETANTA QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB
NOU CÈNTIMS (174.535, 09 €), IVA 10% inclòs. Aquest import es correspon amb la
durada inicial del contracte de TRES (3) ANYS.
Quart.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació Partida 163.210.00. Infraestructures i bens
naturals. Neteja de les vies públiques del pressupost vigent de despeses 2017, per atendre la
despesa projectada a càrrec d’aquesta anualitat.
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Vist que en data 1 de setembre de 2017 l’empresa BROCOLI, S. L. ha formalitzat aval bancari
amb l’entitat Banco de Santander SA (aval inscrit en el Registre Especial d’Avals núm. 00491831-81-2110011018), per import de 7.933, 41 € (5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) i
va presentar els documents justificatius exigits.

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

Vist que, per mitjà de resolució de data 188/2017, de 29 d’agost, es va requerir al licitador que
va presentar l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè presentés la documentació
justificativa a que fan referència els articles 146.1 i 151.2 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, així com justificació de la constitució de la garantia definitiva i, a
més, que disposa dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del
contracte,

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

Bossa d’hores: 300 hores gratuïtes a l’any.
Neteja amb aigua de les urbanitzacions i polígons: 20 jornades / any
Recollida i transport de voluminosos: 10 hores mensuals
Preu hora extraordinària: 31, 37 €( preu hora escombradora + operari)

Codi Segur de Validació






Url de validació

MESA DE CONTRACTACIÓ, per unanimitat, formula PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI D’ALCOLETGE, a favor de BRÓCOLI, S. L.
amb CIF B29778651 i domicili a Esplugues de Llobregat, carrer Josep Anselm Clavé núm. 55,
baixos, per un preu de CENT CINQUANTA-VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT
EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (158.668, 26 €), més IVA i amb les MILLORES
formulades per l’empresa d’acord amb la seva oferta, sense cost addicional per l’Ajuntament,
consistents en :

17/10/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

Vuitè.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris en els termes
previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Simultàniament publicar anunci de l'adjudicació en el perfil de contractant.
Novè.- Notificar a BROCOLI, S. L. adjudicatari del contracte, aquest acord i citar-lo per tal que
procedeixi a la signatura del contracte que tindrà lloc un cop transcorregut el termini de 15 dies
hàbils des que es trameti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats, tenint en
compte les especificitats contemplades en l’art. 156 del TRLCSP per als contractes susceptibles
de recurs especial en matèria de contractació (art. 40 TRLCSP).
Desè.- Donar publicitat a la formalització del contracte de serveis de neteja viària, subjecte a
regulació harmonitzada, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el termini de 30
dies, a comptar des de la data de formalització del contracte. Igualment es procedirà a donar
publicitat d’aquesta formalització en el BOP de Lleida i en el perfil del contractant
(www.alcoletge.cat) d’acord amb l’art. 154.2 del TRLCSP. Això resulta per efecte directe dels
arts. 50.1 i 75.2 de la DN (Directiva Comunitària 2014/24/UE).
Onzè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic,
de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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16/10/2017 Alcaldessa

Dotzè.- Remetre al òrgan extern de fiscalització de la Comunitat Autònoma una còpia
certificada del document en el qual s'hagués formalitzat el contracte, acompanyada d'un extracte
de l'expedient en què es derivi, sempre que la quantia del contracte excedeixi de 150.000 euros.
Tot això, dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte.
Abans de sotmetre la proposta a votació, la Sra. alcaldessa comenta que es tracta de la fase final
del procés de licitació del servei de neteja, tenint en compte que el contracte amb l’empresa que
duu actualment el servei hauria finalitzat i per tant està en pròrroga.
El Sr. Pifarré concreta que el contracte inicial amb FCC hauria finalitzat la seva vigència el 6 de
novembre de 2017, moment des del qual està prorrogat.
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Setè.- Requerir a l’adjudicatari per tal que faci efectius els imports corresponents a despeses de
publicitat per import màxim de 900 € més IVA, d’acord amb la clàusula 2a del PPAP.

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

Sisè.- L’adjudicatari, tanmateix, tindrà l’obligació de subrogar-se, com a ocupador, en els
termes previstos a l’art. 120 del TRLCSP, en relació al personal que, fins a la data,
desenvolupava les tasques de neteja de vies públiques al municipi com a treballadors de
l’empresa FCC Medio Ambiente, i en els termes de la clàusula 12 del PPAP i Art. 19 del PPT .

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

Bossa d’hores: 300 hores gratuïtes a l’any.
Neteja amb aigua de les urbanitzacions i polígons: 20 jornades / any
Recollida i transport de voluminosos: 10 hores mensuals
Preu hora extraordinària: 31, 37 € ( preu hora escombradora + operari)

Codi Segur de Validació






Url de validació

Cinquè.- L’adjudicatari haurà de dur a terme pel preu del contracte el servei adjudicat amb
estricte compliment del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions
tècniques així com el pla de treball proposat específicament per l’adjudicatari i les millores
formulades per aquest que consten en la seva oferta i que, essencialment, són:

Codi Segur de Validació
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Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents, que són onze.
7. Aprovació de l’expedient de contractació per a l’execució de pista poliesportiva i
vestidors (recuperació del dipòsit municipal) i convocatòria de licitació.
Per part de l’Ajuntament d’Alcoletge s’ha considerat necessari dur a terme la contractació de les
obres titulades PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS (RECUPERACIÓ DEL DIPÒSIT
MUNICIPAL, per les necessitats de recuperar un espai existent i habilitar noves àrees per a la
pràctica d’esport al municipi així com disposar de vestidors que puguin utilitzar-se tant pel
pavelló com per la pista,

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

16/10/2017 Alcaldessa

Signatura 2 de 2

17/10/2017 Secretària-Interventora

Per aquest motiu es va encarregar la redacció dels corresponents projectes tècnics que s’han
aprovat definitivament, segons consta en l’expedient.
En aquest sentit l’objecte del contracte és l’execució de les obres descrites en els projectes
que, a continuació s’indiquen i que constitueixin una actuació única consistent en
EXECUCIÓ DE PISTA POLIESPORIVA I VESTIDORS (recuperació del dipòsit municipal) :
1. Projecte bàsic i d’execució d’estructura i instal·lacions per a pista poliesportiva i
vestidors al terme municipal d’Alcoletge (Lleida), de 29 de maig de 2017, elaborat
per l’enginyer Sr. Eduard Verniol González. Col·legiat núm. 14.711 (Enginyeria
Proiek), amb un pressupost de 463.641, 35 € més 97.364, 68 €, en concepte del 21%
d’IVA. TOTAL PEC: 561.006, 03 €. (IVA inclòs) (1).
2. Projecte bàsic i d’execució de pista poliesportiva i vestidors (recuperació del
dipòsit municipal), de data juny de 2017, elaborat per l’arquitecte municipal Sr.
Lluís Castelló Gendre. Col·legiat núm. 8600-2. Aquest projecte inclou
específicament la resta de sistemes no inclosos en el projecte anterior i l’obra civil.
El pressupost d’aquest projecte és de 433.600, 66 €, més 91.056, 14 € en concepte
del 21% d’IVA. TOTAL PEC: 524.656, 80 € (IVA inclòs) (2).
RESUM GLOBAL DEL PRESSUPOST PER CONTRACTA DE LA
TOTALITAT DE L’ACTUACIÓ “EXECUCIÓ PISTA POLIESPORTIVA I
VESTIDORS” comprensiva d’allò que es contempla en els projectes 1 i 2,
determinant que el PRESSUPOST GLOBAL DE L’ACTUACIÓ és de 897.242, 01
€ més 188.420, 82 €, en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total d’UN
MILIÓ VUITANTA-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS (1.085.662, 83 €) IVA inclòs.
Aquests projectes han estat aprovats, inicialment, en sessió plenària de 29 de juny de 2017 i,
actualment, en fase d’informació pública (BOP de Lleida, núm. 140 de 20/07/17 i DOGC núm.
7420, de 26 de juliol de 2017).
Aquest Ajuntament no compta amb mitjans materials ni personals per escometre aquesta obra,
Donades les característiques de l’obra, tant per part dels serveis tècnics municipals com pels
responsables municipals, es considera com a procediment més adequat el procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació, essent un contracte que –
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El Sr. Iglesias pregunta d’on és l’empresa adjudicatària, a la qual cosa es respon que la matriu és
de Màlaga si bé te una delegació a Esplugues de Llobregat i, per exemple, és la mateixa
empresa que fa la neteja viària a Alpicat.

Codi Segur de Validació
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LOT 1. CAP.
1.1.DEMOLICIONS I
TREBALLS PREVIS

24.148,81

SS

CQ
Formigons

5.025,13

1444,32

162,31

SUBTOTAL

DG (13%)

BI (6%)

TOTAL
PEM

IVA

3.160,45

1.458,67

3,23%

0,00

0,00%

24.311,12

28.930,23

6.075,35

Pdes. 1.1.2 i 1.1.10
LOT 2. PISTA ESPORTIVA
(Resta partides)

359.315,83 2.415,58

48,07%

701,36

48,56%

362.432,77 47.116,26 21.745,97 431.295,00

90.571,95

LOT 3. VESTIDORS

364.050,79 2.447,24

48,70%

742,96

51,44%

367.240,99 47.741,33 22.034,46 437.016,77

91.773,52

Maria Jesús Pena Navarra
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747.515,43 5.025,13 100,00%

1.444,32

100,00% 753.984,88 98.018,03 45.239,09 897.242,01 188.420,82

Tenint en compte, tanmateix, valor estimat del contracte, que es prendrà en consideració per
determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat de l’expedient i la competència de l’òrgan
de contractació es fixa en 986.966, 21 € corresponent a l’import estimat dels 3 lots en què es
distribueix l’obra (excloent l’IVA), la qual cosa suposa un total de 897.242, 01 €, així com la
consideració de un import de les modificacions màximes admeses per import de 10% ( 89.724,
20 €),
Tenint en compte que els RROO del Pressupost de 2017 aprovat definitivament, a un total de
2.187.559, 75 € i, per tant, els 10% dels RROO suposen un total de 218.755, 98 €, es considera
que l'òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l'expedient i de conformitat
amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, serà el ple de l’Ajuntament, ja
que l’import de 986.966, 21 € suposa un 45, 12% sobre els esmentats RROO,
Vist que s’han emès els corresponents informes d’intervenció, en què consta – tanmateix- que
aquest expedient ha d’estar condicionat a l’aprovació definitiva de l’expedient núm. 2 de
modificació del pressupost de 2017, que contempla l’ampliació de la partida 933.632.01, per tal
de disposar de recursos suficient per atendre la seva execució,

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Vist que s’han emesos els informes de secretaria, en relació a la legislació aplicable i el
procediment a seguir, considerant-se que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte
és el ple de la Corporació,
Vistos aquests antecedents i examinada la documentació que l'acompanya i, de conformitat amb
l'establert en l'article 109 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
present, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, consistent en
EXECUCIÓ DE PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS (recuperació del dipòsit municipal),
en els termes descrits en el cos d’aquesta resolució, convocant-ne la seva licitació.

Pàgina 24 de 44

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

Url de validació

tanmateix – no es troba subjecte a regulació harmonitzada, havent-se redactat el corresponent
plec de clàusules administratives particulars que preveuen l’execució d’aquesta obra, per mitjà
de la seva distribució en tres lots, com s’indica:

17/10/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra
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La Sra. alcaldessa indica que una mateixa empresa es pot presentar al lot o lots que estimi
oportú i també pot succeir que una mateixa empresa sigui adjudicatària de tots els lots.
Els criteris per a l’adjudicació són el preu, amb caràcter prioritari, però també millores, unes
d’elles valorables automàticament i, altres, sotmeses a un judici de valor. Entre les millores, n’hi
ha que s’han establert pel propi ajuntament, com ara la demolició d’un dipòsit i la reposició o
arranjament de tanca existent, en el lot 2 i, per al lot 3, l’arranjament de l’accés des del camí del
Mirador. A més es preveuen altres millores que puguin proposar els licitadors. Finalment també
es tindran en compte aspectes com, l’ampliació del termini de garantia, en tots els lots i, per als
lots 2 i 3, l’aportació de mitjans personals i la realització de l’As-built al finalitzar l’obra,
principalment.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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S’explica, també, que en el cas del lot 1 només hi haurà dos sobres i en els altres dos lots, hi ha
tres sobres, perquè a més del sobre de documentació administrativa (1) i proposta econòmica i
criteris automàtics (3) hi ha el sobre 2, relatiu a criteris sotmesos a judici de valor, que s’obre
abans del sobre 3.
El Sr. Carvajal intervé per demanar com s’estableixen les exigències de solvència a les
empreses i demana si es podrien reduir per permetre participar empreses del poble, tenint en
compte que aquesta obra la dirigirà l’arquitecte municipal. El regidor considera que els criteris
exigits són molt importants i la seva intenció era si es podien rebaixar les exigències totals que
s’han fixat.
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Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa comenta que ja en seu de Junta de
Portaveus es va explicar com s’havien estructurat els plecs, a partir de la distribució de l’obra
global en 3 lots, tal i com estableix la normativa europea i també al TRLCSP, i es van explicar
el criteris d’adjudicació.

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

Cinquè.- Condicionar l’eficàcia d’aquests acords a l’aprovació definitiva de la modificació
núm. 2 del pressupost de 2017 per tal de garantir la disposició de recursos suficients a càrrec de
la partida 933.632.01, del pressupost de 2017. Tanmateix, en cas que aquesta modificació resulti
aprovada definitivament, acordar que es procedeixi a autoritzar la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
indicada, de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici
2017.

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

Quart.- Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, amb una
antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se per a la qualificació
de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Codi Segur de Validació

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de contractant anunci de
licitació, perquè durant el termini de 26 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació
oficial en el BOP, es puguin presentar les proposicions que estimin pertinents. Si el darrer dia
cau en dissabte o dia festiu, el termini esmentat s’ajornarà fins el primer dia hàbil següent.

Url de validació

Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte d'obres
consistent en EXECUCIÓ DE PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS (recuperació del
dipòsit municipal), per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació.
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El Sr. Iglesias també pregunta qui marca la solvència de les empreses necessària per tal de
participar en un concurs.
Des de l’equip de govern es respon que, els criteris de solvència, s’estableixen a partir del que
preveu el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i es concreten a partir
dels criteris dels tècnics i de la pròpia Corporació, en el marc de la Llei de Contractes.

Maria Jesús Pena Navarra
16/10/2017 Alcaldessa
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En quant al tema de què puguin o no participar empreses del poble, s’explica que per l’import
s’ha de tramitat un procediment obert i no es pot limitar a ningú la possibilitat de presentar-se al
concurs, sempre que compleixi les condicions exigides, tant si són empreses del poble com si no
ho són. No es pot adjudicar directament una actuació com aquesta ni cap dels lots en què s’ha
configurat. En quant als criteris de solvència del plec s’han previst unes classificacions
indicatives de manera que, si les empreses les tenen, no cal que acreditin la solvència tècnica,
econòmica i professional tal i com s’especifica en el plec, perquè amb la classificació fixada ja
s’entendria acreditada aquesta solvència.
També es destaca que cal que les empreses que es presentin tinguin alguna experiència en
l’execució d’obres d’una tipologia similar a la de l’obra que es licita. En aquest sentit es fa
constar que es un projecte molt important i tècnicament complex per la qual cosa cal demanar
uns criteris determinats de solvència econòmica, tècnica i professional.
El Sr. Ribes intervé en darrera instància per agrair a l’actual equip de govern que hagi tirat
endavant aquest projecte que van començar ells, quan eren al capdavant de l’Ajuntament, de
manera que al final pugui arribar a bon fi.
La Sra. alcaldessa accepta l’agraïment.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents, que són onze.
8. Elecció del Jutge de Pau Substitut d’Alcoletge 2017.
Per decret d’alcaldia de 17 d’agost de 2017 (Decret 182/2017) , es va acordar la incoació del
procediment per cobrir la proposta de nomenament de Jutge de Pau Substitut del municipi
d’Alcoletge,
Aquesta circumstància ve motivada perquè en data 10 de setembre de 2013 la Sala de Govern
del TSJC va acordar nomenar l’actual Jutgessa de Pau Substitut d’Alcoletge, a la Sra. Pilar
Palau Vallés, prenent possessió del seu càrrec el dia 10 d’octubre de 2013. Per aquest motiu i,
transcorregut el termini de 4 anys de vigència del càrrec, es procedent dur a terme una nova
elecció,
Així mateix cal tenir en compte que la Sra. Pilar Palau Vallés ha estat elegida, pel ple de la
Corporació, en expedient previ, com a Jutgessa de Pau Titular d’Alcoletge, trobant-se
actualment pendent el seu nomenament per part de la Sala de Govern del TSJC, documentació
que ha arribat recentment a l’Ajuntament,

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació efectuar
proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i/o substitut per acord adoptat amb el vot
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El Sr. Pifarré demana quins criteris consideren que són excessius, a la qual cosa el Sr. Carvajal
estima que tots. Així mateix afegeix que les obres importants i de gran import sempre se les
emporten els mateixos.

Codi Segur de Validació

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

de80e37aac474ee3b37d5855ace67de2001

Tramitat l’expedient es va procedir a donar trasllat de la convocatòria per a cobrir la vacant de
Jutge de Pau Substitut, tant al Jutjat de Pau d’Alcoletge, com al Jutjat de 1a instància i
instrucció degà de Lleida, així com en el BOP de Lleida núm. 163, de 23 d’agost de 2017, així
com per mitjà de la web municipal i bans informatius,
Durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el
BOP, termini que finalitzava el dia 21 de setembre de 2017, inclòs, s’han presentat les següents
peticions:
Núm.

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

16/10/2017 Alcaldessa

Signatura 2 de 2

17/10/2017 Secretària-Interventora

1
2
3
4

Interessat
Sr. Miguel Angel Fernández Sebastian
Sra. Pilar Piñeiro Molina
Sra. Cecília Martí Cortasa
Sr. Esther Pampols Porcel

DNI
40886154C
43705954C
40848886N
43706650A

Data presentació
sol·licitud
25.08.2017. RE 2193
04.09.2017. RE 2265
05.09.2017. RE 2281
05.09.2017. RE 2282

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

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

En relació al compliment de les condicions que s’exigeix per al càrrec i, sens perjudici de la
declaració positiva que fan els interessats, cal tenir en compte que l’exposició de motius del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau, diu el següent:
“ L’art. 102 de la LOPJ fa una remissió genèrica als requisits establerts per ingressar a
la carrera judicial, tret de l’exigència de la llicenciatura en dret i al règim
d’incompatibilitats a excepció de l’exercici d’activitats professionals i mercantils.
L’amplitud d’aquest precepte obliga a fer algunes precisions quant a l’exercici de
determinades professions, com ara la docència, única activitat que, desenvolupada a
temps parcial, s’autoritza a jutges i magistrats o altres activitats que, encara que siguin
retribuïdes amb càrrec als pressupostos de l’Estat, poden exercir els jutges de pau. El
Consell General, d’acord amb un criteri de raonable flexibilitat, ha considerat que,
d’una banda, la migradesa de la suma amb què es retribueix el jutge de pau l’obliga a
dedicar-se a una altra activitat per subsistir i que, d’altra banda, el que és fonamental, és
que l’altra activitats que el jutge de pau exerceixi sigui en essència compatible amb el
càrrec, tenint en compte la finalitat de les incompatibilitats, que consisteix a evitar tota
mena d’interferència que pugui afectar la independència del jutge a l’hora d’exercir la
seva funció”,
L’edat, tampoc es un requisit exigible i n’hi ha prou que el candidat acrediti suficientment la
inexistència d’impediment físic o psíquic per al càrrec. Tots els candidats es considera que
compleixen les condicions exigides en aquest punt,
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favorable de la majoria absoluta dels seus membres entre les persones que, reunint les
condicions legals, així ho sol·licitin.

17/10/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra
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“Poden ser nomenats jutges de pau, tant titulars com substituts, els qui, tot i no ser
llicenciats en dret reuneixin els requisits que estableix la LOPJ per a l’ingrés en la
carrera judicial, tret dels que deriven de la jubilació per edat, sempre que aquesta no
comporti cap impediment físic o psíquic per al càrrec”
Igualment, l’art. 14 del RJP estableix que.
“1. Durant el seu mandat els jutges de pau estan subjectes al règim d’incompatibilitats i
prohibicions que regulen els articles 389 a 397 de la LOPJ en el que els sigui aplicable.
2. En tot cas tenen comptabilitat per exercir les activitats següents:
a) La dedicació a la docència o a la investigació jurídica
b) L’exercici d’activitats professionals o mercantils que no impliquin
assessorament de cap mena i que, per la seva naturalesa, no siguin susceptibles
d’impedir o menyscabar la seva imparcialitat o independència ni puguin
interferir en el compliment estricte dels seus deures judicials.”
A l’empara de la documentació presentada pels interessats i les declaracions formulades pels
mateixos, es considera que tots compleixen les condicions exigides a l’empara del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. No obstant correspon al ple de la corporació escollir un
substitut i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya a través del Jutjat de 1a Instància, per la qual cosa procedeix efectuar la votació entre
aquests candidats per part dels regidors presents a la sessió,

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

16/10/2017 Alcaldessa

Considerant que l’art. 101 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
estableix que les votacions podran ser ordinàries, nominals i secretes,
Com sigui que l’art. 102.3 del ROF estableix que la votació secreta únicament podrà utilitzar-se
per a l’elecció o destitució de persones, per la qual cosa resulta procedent la seva aplicació en el
supòsit d’elecció del Jutge de Pau Substitut d’Alcoletge,
Com sigui que, havent-se proposat per la Sra. Alcaldessa aquest sistema de votació, s’ha
habilitat unes paperetes amb els noms dels candidats a fi i efecte que, els regidors, puguin
assenyalar un nom d’entre els 4 candidats,
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“2. Per ser jutge de pau, cal ser espanyol, major d’edat, i no estar afectat per cap de les
causes d’incapacitat que estableix l’art. 303 de la LOPJ”
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Tanmateix, la naturalesa dels jutjats de pau, ubicats en municipis on ho hi ha Jutjat de 1a
instància i instrucció, fan necessari mantenir el deure de residència dels jutges de pau a la
població de la seva seu. No obstant això, es permet que la sala de govern n’autoritzi la
residència en una altra població si hi ha una causa justa. En el cas que ens ocupa tots els
candidats resideixen al municipi d’Alcoletge,
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Primer.- Sotmetre a votació les tres propostes presentades com a candidats a Jutge de Pau
Substitut d’Alcoletge, entre els regidors presents a la sessió, essent el resultat el que s’indica:
Núm.
1
2
3
4

Interessat
Sr. Miguel Angel Fernández Sebastian
Sra. Pilar Piñeiro Molina
Sra. Cecília Martí Cortasa
Sr. Esther Pampols Porcel

VOTS OBTINGUTS
5
0
6
0

Segon.- D’acord amb el resultat de la votació es proposa el nomenament la Sra. Cecília Martí
Cortasa amb DNI núm. 40848886N com a Jutgessa de Pau Substituta del terme municipal
d’Alcoletge.

Signatura 2 de 2

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta

16/10/2017 Alcaldessa
Signatura 1 de 2

17/10/2017 Secretària-Interventora

Tercer.- Donar trasllat d’aquesta proposta al Jutjat de 1a. Instància i Instrucció Degà de Lleida
perquè ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i procedeixi
al seu nomenament.
Quart.-Notificar aquest acord a les persones interessades.
9. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Residència Sant Roc de Vilanova de la
Barca i l’Ajuntament d’Alcoletge, per al foment d’un centre de dia dirigit a la gent gran
d’Alcoletge.
Atès que tant per part de l’Ajuntament d’Alcoletge com de la Residència de la Gent Gran Sant
Roc de Vilanova de la Barca, hi ha la voluntat d’impulsar un marc de relacions i col·laboració
que contribueixi a la prestació del servei de dia dirigit a la gent gran d’Alcoletge, per tal que
puguin disposar del major i millor nombre de serveis possibles a la seva disposició
Atès que, a aquests efectes, s’ha elaborat un model de conveni, que consta de forma adjunta, que
estableix quines són les obligacions i quins els drets de les dues parts, del qual en resulta – entre
d’altres – que l’Ajuntament d’Alcoletge, es compromet a:
1. Fer una aportació de 50 €/mes per usuari de grau 1; 100 €/mes per usuari grau 2 i 150 €/
mes per usuari de grau 3, en concepte d’ajut al pagament del cost del servei de Centre
de Dia en la Residència
2. Que, en tot cas, el nombre màxim global de persones que podran beneficiar-se d’aquest
servei seran un total de 2, a disposició; per la qual cosa el límit de despeses mensuals a
assumir seria de 300 €/ mes, corresponent al supòsit de màxima aportació mensual
prevista. Això s’entén sens perjudici de les previsions que conté el conveni sobre casos
d’urgència extrema (190 €/mes usuari),
3. Aquestes aportacions es duran a terme fins el moment en què es notifiqui, a
l’Ajuntament, que el beneficiari comença a cobrar la PEV (Prestació econòmica
vinculada) per pagarà el Centre de Dia, moment en què aquesta plaça finançada per
l’Ajuntament restaria lliure per destinar-la a una altra persona, amb els límits
predeterminats. En tot cas s’estableix el límit temporal d’aquestes aportacions és es SIS
(6) MESOS.
4. Establir les condicions en què es pugui accedir a aquestes prestacions (disposar d’un
grau de dependència reconegut i valoració favorable dels serveis socials de
l’Ajuntament).
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A l’empara dels antecedents exposats, la Sra. alcaldessa proposa al ple de la Corporació, la
següent proposta d’acord:
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Vistos aquests antecedents i considerant el que preveuen els articles 52 i concordants del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació la següent PROPOSTA
D’ACORD:
Primer.- Acordar la signatura del conveni de col·laboració proposat entre la Residència Sant
Roc de Vilanova de la Barca i l’Ajuntament d’Alcoletge, per al foment d’un centre de dia dirigit
a la gent gran d’Alcoletge, d’acord amb els antecedents exposats i el text del qual consta com a
document annex a aquest acord.

Maria Jesús Pena Navarra
16/10/2017 Alcaldessa

Signatura 2 de 2

17/10/2017 Secretària-Interventora

Segon.- Autoritzar la Sra. alcaldessa tan àmpliament com sigui necessari per tal de signar
aquells documents i efectuar les actuacions que siguin adients per al formalització d’aquests
acords.
Tercer.- Acordar que els imports que, a l’empara d’aquest conveni, s’hagin d’abonar per part
de l’Ajuntament d’Alcoletge a favor del la Residència Sant Roc es faci, per a l’exercici 2017, a
càrrec de la partida pressupostària 231.480.00 del pressupost de 2017, i fins que existeixi
disponibilitat pressupostària a càrrec de la mateixa. L’Ajuntament d’Alcoletge es compromet,
tanmateix, a habilitar anualment la partida pressupostària adequada i suficient per atendre les
obligacions derivades de la signatura d’aquest conveni.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord i documentació complementària corresponent a la
Residència Sant Roc de Vilanova de la Barca i donar-hi la publicitat que legalment procedeixi.
Abans de sotmetre a votació aquest assumpte la Sra. alcaldessa explica que aquest es un conveni
formalitzat a instància de la Residència Sant Roc per tal d’ajudar als veïns i veïnes d’Alcoletge
que puguin necessitar d’un servei de Centre de Dia. Es tracta d’un ajut econòmic que varia en
funció del grau de dependència que tinguin reconegut, que opera a partir d’informe de
l’assistent social i que té una limitació en quant a usuaris (2) i en quant a import, i durada
temporal (6 mesos). A més aquest ajut desapareix en el moment en què als usuaris se’ls
reconeix la prestació econòmica vinculada (PEV), ajut que procedeix del Departament de
Treball, Afers Socials i Família, per a places concertades. El termini dels 6 mesos es, en
definitiva, el que es triga aproximadament a gestionar l’expedient administratiu per a les places
concertades.
Per la seva banda, la Residència Sant Roc assumeix entre d’altres el compromís del transport
gratuït d’aquestes persones al Centre, a canvi de la col·laboració de l’Ajuntament a les despeses
d’estada en el Centre de Dia.
La Sra. alcaldessa manifesta que és conscient que es tracta de un ajut que no és molt quantiós
però es un tipus de conveni que es duu a terme en altres municipis i que es un element més per
facilitar un servei a les persones que més ho necessitin.
El Sr. Carvajal intervé per manifestar que està d’acord en què es faci un ajut per a la gent gran
però estima que no s’hauria de centralitzar per mitjà de conveni amb una residència en concret
sinó que s’hauria de donar, personalment, als usuaris i, ells, que decidissin a quin centre volen
assistir. Tanmateix seria l’assistent social qui hauria de determinar qui necessita aquests ajuts.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

La Sra. alcaldessa esmenta que aquest tema ja es va comentar en Junta de Portaveus. La Sra.
alcaldessa explica que el que proposa el regidor és quelcom diferent al que es fa per mitjà
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5. Durada del conveni: 4 anys, a comptar des de la data de la seva signatura.
6. Creació d’una comissió de seguiment per avaluar el compliment del conveni.
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Ara, en canvi, es tracta de donar conformitat a un conveni de col·laboració concret amb una
residència, que és qui l’ha proposat, a partir – segurament – d’un criteri de proximitat. Així
aquesta residència proposa el transport gratuït dels avis a la residència a canvi de la
col·laboració econòmica de l’ajuntament en quant a despeses del Centre de Dia.
La Sra. alcaldessa explica que la possibilitat de gestionar un ajut directe als usuaris suposaria un
impacte molt més important en el pressupost, la qual cosa no implica que no sigui necessari i no
es pugui estudiar de cara al 2018, però es quelcom molt diferent al que ara es valora.
El Sr. Carvajal indica que la quantia podria ser la mateixa però estima que hi ha altres
residències que poden ser millors, fins i tot per proximitat o possibilitat de desplaçament, com el
cas de Lleida, o Bell-lloc o Torre – Serona. La Sra. alcaldessa insisteix que cap altra residència
ha proposat un conveni com aquest.

Maria Jesús Pena Navarra
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El Sr. Carvajal comenta que aquest tema és molt delicat i personal.
El Sr. Ribes indica que al conveni no diu que recullen als avis sinó que la residència fa una
aportació de 90 € pel transport. No es diu que sigui gratuït el servei.
La Sra. alcaldessa reitera que el compromís de la residència es que venen a buscar els avis, tot i
que el que deuen fer és quantificar el cost d’aquest servei en 90 euros, import que assumeix la
mateixa residència i, l’ajuntament aporta les quantitats que s’indiquen en el conveni i, sempre, a
proposta dels serveis socials. Entén que es tracta d’una resposta limitada i que es possible que
en molts casos no solventarà el problema de les famílies, però es un element més.
El Sr. Carvajal insisteix en què segons sembla la residència paga 90 € del transport i, la resta, els
usuaris.
La Sra. alcaldessa diu que no es així i insisteix que el transport el paga la residència i la
quantificació és, segurament, la que s’indica en el conveni.
En aquest sentit el Sr. Pifarré puntualitza que es possible que cost del transport sigui ajustat
perquè segurament es fa amb personal propi i recullin més d’un usuari a la vegada, puntualitza
el Sr. Pifarré.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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16/10/2017 Alcaldessa

El Sr. Pifarré diu estaria molt bé si es pogués fer una adjudicació directa d’un ajut a cada avi o
àvia que ho necessites però ara es planteja aquest conveni.
El Sr. Oscar Flores intervé per comentar que entén que es parla de coses diferents, una cosa és la
possibilitat d’un ajut directe i una altra, que pot ser complementària, es aquest model de conveni
i que, en definitiva, una cosa no invalida l’altra.
El Sr. Carvajal insisteix en què aquest tipus de conveni es podria formalitzar amb la resta de
residències, a la qual cosa la Sr. Alcaldessa demana si aquestes altres residències assumirien el
transport com en aquest cas. El Sr. Carvajal considera que les altres residències també podrien
col·laborar en el transport dels usuaris. La Sra. alcaldessa recorda que aquí la residència paga el
transport.
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d’aquest conveni ja que ell es referiria a un tipus de subvenció o ajut adreçat als usuaris de
manera que, l’Ajuntament, hauria de preveure una línia d’ajuts i convocar-los de manera que els
interessats poguessin demanar-ho individualment.
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La Sra. alcaldessa indica que es podria fer però no es el que està previst en aquest conveni i ara
mateix. Perquè en tal cas s’hauria de fer una convocatòria d’ajuts directes que s’hauria
d’estudiar, en tot cas, de cara al 2018.
El Sr. Carvajal pregunta si, amb aquest tipus de conveni, ja no es valorarà el tema de una
possible residència o centre de dia a Alcoletge.
La Sra. alcaldessa i el Sr. Pifarré indiquen que això no hi té res a veure i que, en definitiva, es un
més a més. El tema de residència o centre de dia o recursos està pendent i en fase d’estudi.
La Sra. Núria Mirada comenta que en un ple anterior es va dir que estava en fase d’estiu, a la
qual cosa el Sr. Pifarré respon que s’ha tornat a reactivar.

Maria Jesús Pena Navarra
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La Sra. alcaldessa manifesta que el tema estava en estudi jurídic però el local segueix disponible
i el lloguer s’ha de resoldre de forma immediata.
El Sr. Carvajal demana si es pot comprovar quantes persones grans estarien en disposició de
poder utilitzar aquest servei.
La Sra. alcaldessa indica que efectivament això s’ha de mirar per valorar si, efectivament, hi
haurà o no molta demanda, però en tot cas no te res a veure amb el Conveni. Únicament des del
punt de vista que posa de relleu la preocupació, des del Consistori, per les persones més grans.
El Sr. Iglesias pregunta als regidors de l’equip de govern si han visitat la residència de Vilanova
de la Barca.
La Sra. alcaldessa respon que hi estan convidats però a hores d’ara no hi han anat.
El Sr. Gras comenta que ell hi va anar un cop en visita particular.
El Sr. Carvajal diu que és necessari que la vagin a veure, i també ho manifesten així tant el Sr.
Ribes com el Sr. Iglesias que confirma que ell, personalment, si que l’ha visitat.
Els regidors de l’oposició manifesten la seva intenció d’abstenir-se en l’assumpte.
El Sr. Pifarré intervé per indicar que aquesta és la manera, doncs, que tenen els regidors de
l’oposició d’ajudar els avis.

16/10/2017 Alcaldessa

El Sr. Ribes manifesta que una cosa no obsta l’altra i ells no consideren correcte que l’equip de
govern vulgui signar un conveni que es refereix a un centre que ni tant sols han anat a visitar.
El Sr. Pifarré comenta que la residència està bé. El Sr. Ribes pregunta que com ho sap, a la qual
cosa el Sr. Pifarré respon que hi ha persones que hi ha anat i així els hi han traslladat. El Sr.
Ribes discrepa d’aquest plantejament i comenta que, per exemple, un familiar seu hi va treballar
únicament dos dies. El Sr. Pifarré manifesta que cal veure qui tenia el problema, envers la
residència, a la qual cosa el Sr. Ribes es nega a entrar en aquest tipus de temes i en el mateix
sentit es pronuncia la Sra. alcaldessa sotmetent-se -finalment - l’assumpte a votació.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Sotmesa la proposta a votació aquesta ofereix el següent resultant:
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Abstencions: Sr. Sebastià Ribes, Sr. Josep Carvajal, Sr. Xavier Iglesias, Sra. Núria Mirada, Sra.
Sara Millas.
Vist el resultat de la votació la proposta resta aprovada per majoria absoluta.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE I LA
RESIDÈNCIA SANT ROC DE VILANOVA DE LA BARCA PER AL FOMENT D’UN
CENTRE DE DIA DIRIGIT A GENT GRAN D’ACOLETGE.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

17/10/2017 Secretària-Interventora

A la vila d’Alcoletge, a la seu de la Casa Consistorial, el dia 1 de Setembre de dos mil disset.
Davant meu, na Maria Jesús Pena Navarra, Secretaria-Interventora de l’Excm. Ajuntament
d’Alcoletge.
COMPAREIXEN
D’una part, la Sra. Maria Lluïsa Prat i Boneta, Alcaldessa-Presidenta de l’Excm. Ajuntament
d’Alcoletge.
De l’altra part, la Sra. Mar Fillat Pallarés, major d’edat, amb DNI núm.43720050.-V, amb
domicili professional a Vilanova de la Barca, carretera C-13z, km. 18,360.
INTERVENEN
El primer, en nom i representació de l’Excm. Ajuntament d’Alcoletge, a l’empara del que
disposen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i 41.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
La segona, en nom i representació de Residència per a la tercera edat Sant Roc, SA, amb CIF
núm. A-25071044 i amb domicili a Vilanova de la Barca, a la carretera C-13z, km. 18,360, la
qual figura inscrita al Registre amb el número S00240.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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16/10/2017 Alcaldessa

Ambdues parts es reconeixen capacitat suficient per subscriure aquest conveni i de comú acord
EXPOSEN
PRIMER: Que els municipis poden celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb
persones tant de dret públic com privat que tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen
encomanat, tal com disposa l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l’article 66.1 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Pàgina 33 de 44

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

Url de validació

Vots a favor: Sra. Ma. Lluïsa Prat, Sr. Josep Ma. Gras, Sra. Ma. Carme Lladós, Sr. Josep Ma.
Mateu, Sr. Josep Ma. Pifarré, Sr. Óscar Flores.
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TERCER: Que és voluntat tant de l’Ajuntament d’Alcoletge com de la Residència per a la
tercer edat Sant Roc desenvolupar un marc de relacions i de col·laboració que permeti fomentar
i impulsar la prestació del servei d’un centre de dia dirigit a gent gran d’Alcoletge, del qual se’n
puguin beneficiar i gaudir les persones grans d’aquesta població.
En base a l’exposició anterior, les parts compareixents subscriuen el present conveni d’acord
amb les següents
CLÀUSULES

Signatura 2 de 2

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta

16/10/2017 Alcaldessa
Signatura 1 de 2

17/10/2017 Secretària-Interventora

PRIMERA: L’objecte del present conveni de col·laboració és el de regular els mecanismes de
funcionament i actuacions que s’hagin de dur a terme entre l’Ajuntament d’Alcoletge i
Residència per a la tercera edat Sant Roc, SA per fomentar la prestació d’un servei de centre de
dia del qual en puguin ser beneficiàries les persones grans d’Alcoletge.
SEGONA: Residència per a la tercera edat Sant Roc es compromet a:
1. Dur a terme una aportació de 90,00 euros per mes i usuari amb motiu del servei de
transport adaptat al Centre de Dia.
2. Tramitar i gestionar, coordinadament amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, la
Prestació Econòmica Vinculada (PEV) per a Centre de Dia per a la persona beneficiària
que pugui gaudir d’aquest servei.
3. Queda a responsabilitat de l’usuari notificar a la Residència Sant Roc i a l’Ajuntament
el moment a partir del qual, comenci a percebre la PEV per a Centre de Dia per part de
la Generalitat de Catalunya.
4. Deixar de realitzar l’aportació establerta en el punt primer d’aquesta clàusula des del
moment en que es notifiqui a l’Ajuntament que la persona beneficiària comenci a cobrar
la PEV per pagar el Centre de Dia.
TERCERA: L’Ajuntament d’Alcoletge es compromet a:
1. Realitzar una aportació de 50,00 euros per mes i usuari de grau 1; 100,00 euros per mes
i usuari de grau 2 i 150,00 euros per mes i usuari de grau 3 en concepte d’ajut al
pagament del cost del servei de Centre de Dia en la Residència per a la tercera edat Sant
Roc per a cadascuna de les places acordades en aquest conveni. La facturació es
realitzarà a mes vençut durant els 10 primers dies de cada mes amb Concepte de
Conveni Col·laboració Ajuntament.
2. Acordar que el nombre màxim global de persones que podran beneficiar-se d’aquest
servei de Centre de Dia en el mateix període de temps serà de 2 persones, a disposició.
3. Deixar de realitzar l’aportació establerta en el punt primer d’aquesta clàusula des del
moment en que es notifiqui a l’Ajuntament que la persona beneficiària comenci a cobrar
la PEV per pagar el Centre de Dia. En aquest cas, la plaça quedarà lliure perquè una
altra persona pugui gaudir d’aquest servei, amb la limitació establerta en el punt segon
de la present clàusula.
4. En tot cas el termini màxim durant el qual es durà a terme l’aportació prevista en aquest
conveni per cada usuari és de SIS (6) MESOS.
5. Establir que les persones beneficiàries d’aquest conveni hauran de tenir un grau de
dependència reconegut així com la valoració favorable per part dels Serveis Socials de
l’Ajuntament. En el cas que existeixi una situació d’extrema urgència i que el possible
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SEGON: Que Residència per a la tercera edat Sant Roc, SA, gestiona un centre de dia per a
gent gran dins les instal·lacions de la seva residència per a la tercera edat, situada a la carretera
C-13, pk. 18,360 de Vilanova de la Barca.

17/10/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra
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SISENA: Aquest conveni de col·laboració tindrà una durada de quatre anys a comptar des de la
data de la seva signatura, sens perjudici que una vegada esgotat el termini total es pugui aprovar
un nou conveni. En cas que fos necessari, per raons d’interès públic, durant la durada del
present conveni una ampliació de les places previstes en el mateix ambdues parts podran
acordar la seva modificació.
SETENA: Per tal d’avaluar el compliment del present conveni es crearà una comissió de
seguiment, formada pel Regidor de Serveis de l’Ajuntament, el qual la presidirà, el tècnic
municipal i un representant de la Residència per a la tercera edat Sant Roc.
VUITENA: L’eficàcia, tanmateix, d’aquest conveni restarà condicionada a què en els
pressupostos municipals de cada any s’habiliti i es disposi de partida pressupostària suficient i
adequada per tal d’atendre les previsions de despesa a què fa referència aquest conveni.
NOVENA: En tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que prevegi la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, sotmetent-se les parts als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I en prova de conformitat, ambdues parts es ratifiquen en el contingut del present conveni de
col·laboració, estenent-se el present document per duplicat exemplar i a un sol efecte en la data i
en el lloc esmentats en l’encapçalament.
De les actuacions practicades jo, el Secretaria-Interventora, en dono fe.
Maria Lluïsa Prat Boneta
Mar Fillat Pallarés
Alcaldessa-Presidenta
Residència per a la tercera edat Sant Roc
10. Mocions d’alcaldia.
10.1. Moció relativa a la fruita dolça.
Per part d’Unió de Pagesos es va presentar, en data 7 d’agost de 2017, una proposta de moció
eferent a la crisi de preus del sector de la fruita dolça a la campanya de 2017,
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CINQUENA: El present conveni de col·laboració, que té caràcter públic, serà aprovat pel Ple
de l’Ajuntament i objecte de publicació en el portal web municipal, consentint expressament les
parts aquestes circumstàncies de publicitat a tots els efectes.
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QUARTA: Aquest conveni quedarà sense efecte per:
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beneficiari no tingui un grau de dependència reconegut, una vegada valorat aquest cas
per part de la Corporació i els Serveis Socials del municipi, l’Ajuntament es compromet
a realitzar una aportació de 190,00 euros per mes i usuari, des de l’inici del servei fins
que li sigui reconegut un grau de dependència, moment a partir del qual l’Ajuntament
realitzarà l’aportació prevista en el paràgraf primer de la clàusula tercera en funció del
grau de dependència que li sigui reconegut.
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Per aquest motiu, doncs, i per entendre que aquest assumpte és de l’interès de la Corporació, es
sotmet a la seva consideració, en els termes següents:
MOCIÓ CRISI PREUS FRUITA DOLÇA
Les comarques de Lleida, de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell i el Segrià, concentren el
86, 4% de les superfícies en producció de préssecs i nectarines de Catalunya, especialment
destaca en aquesta importància la comarca del Segrià. Catalunya és la comunitat autònoma amb
més superfície en producció de préssecs i nectarines (28, 2%) de l’Estat espanyol,

Maria Jesús Pena Navarra
16/10/2017 Alcaldessa
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En les darreres quatre campanyes els preus ruïnosos percebuts pels productors han comportat
una crisi econòmica de gran magnitud entre la pagesia i el món rural d’aquestes zones
productores.
La situació començà amb una mala campanya el 2014, la qual es va agreujar coincidint amb la
prohibició de les importacions de fruites i hortalisses, entre d’altres productes, procedents dels
països de la Unió Europea a la Federació Russa, establerta l’agost de 2014 pel Govern rus, que
enguany s’ha vist ampliada amb les barreres comercials fitosanitàries establertes a la Unió
Duanera Euroasiàtica (Armènia, Bielorússia, Federació Russa, Kazakhstan i Kirguizistan).
Malgrat les mesures excepcionals establertes per la Comissió Europea per la campanya 2017 per
fer front a la situació generada per l’anomenat vet rus, l’evolució dels preus de la campanya
2017 (Mercolleida i Observatori de Preus Agroalimentari del DARP), comparada amb la
mitjana de les campanyes 2012 a 2016, sense tenir en compte la millor i la pitjor campanyes en
preus, mostren clarament que es donen les circumstàncies previstes a l’Organització Comuna de
Mercats (OCM) dels productes agraris per declarar i adoptar mesures per evitar la greu
pertorbació del mercat en préssecs i nectarines.
Atesa la gran importància per a l’economia de la pagesia productora i del conjunt de l’entorn
rural de les zones productores de préssecs i nectarines i la greu pertorbació del mercat en
aquests productes, el Ple de l’Ajuntament d’Alcoletge, aprova:
Primer.- Demanar que l’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya instin la Comissió Europea
a:
a) Que, en base al que s’estableix en els articles 219, 221, 222 i 228 del Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, el
qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris, declari pel
procediment d’urgència pertorbació del mercat dels préssecs i nectarines.
b) Que, durant el període que duri l’actual desequilibri greu en el mercat, a més d’aplicar
les excepcions previstes en l’art. 222 de l’OCM dels productes agraris, atorgui als
països productors de la Unió Europea ajuda financera per a operacions de retirada
addicional a les previstes al Reglament Delegat (UE) 2017/1165 de la Comissió, de 20
d’abril del 2017, que estableix, amb caràcter temporal, mesures excepcionals d’ajut als
productors de determinades fruites, fins a la quantia que permeti superar l’actual
situació de desequilibri freu i que a l’Estat espanyol han d’assolir com a mínim les
40.000 tones en préssecs i nectarines.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Segon.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
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Aquesta moció està en la línia del Manifest adoptat pel Consell d’Alcaldes del Consell
Comarcal del Segrià, el dia 9 d’agost de 2017,

17/10/2017 Secretària-Interventora

Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
c/ Ulldecona, 21-31, 2a planta
08038. Barcelona.



Sr. Ferran Tarradellas Espuny
Comissió Europea
Representació a Barcelona
Passeig de Gràcia, 90, 1r
08008. Barcelona.

La Sra. alcaldessa comenta, abans de sotmetre la proposta a votació, que tot i que es possible
que estigui ja una mica desfasada en el temps, considera necessari posar-la en consideració del
ple per tot el que han passat i passen els pagesos.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents, que són onze.

Maria Jesús Pena Navarra
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10.2. Moció relativa als fets de l’1 d’octubre de 2017.
A iniciativa conjunta de l’ACM i l’AMI s’ha rebut una proposta de moció relativa als fets de l’1
d’octubre que, per aquest motiu i per entendre que aquest assumpte es de l’interès de la
Corporació, es sotmet a la seva consideració, en els termes següents:
MOCIÓ 1 D’OCTUBRE 2017
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat
espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica,
serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por,

Maria Lluïsa Prat Boneta
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16/10/2017 Alcaldessa

Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Alcoletge,
ACORDA:
Primer.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que
l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de
l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
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Honorable Sra. Meritxell Serret i Aleu
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007. Barcelona.
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Ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.
Paseo Infanta Isabel, 1
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Tercer.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia
Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum,
reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el
Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials
conseqüència d’aquesta brutal repressió.
Quart.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com
a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials
espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
Cinquè.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler
imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.

Maria Jesús Pena Navarra
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Sisè.-Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
Setè.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat
d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.
Abans de sotmetre la proposta a votació, la Sra. alcaldessa vol aprofitar l’ocasió, tot i ja es va
fer per mitjà de les xarxes socials, per agrair expressament a tots els veïns i veïnes d’Alcoletge
la seva actitud, que en tot moment van estar al davant de l’Ajuntament, defensant allò que no
caldria defensar, en democràcia, i que és el dret a votar i, molt especialment, als membres de les
Meses, pel seu compromís i valentia ja que, malgrat les amenaces de multes i sancions, van
voler formar part de les Meses i també a tots els regidors i regidores ja que tots hi van ser i per
això aquest agraïment especial.
A continuació els regidor Sr. Ribes manifesta que, els regidors del seu grup, tindran llibertat de
vot en aquest assumpte i alhora, expressa que si es pot excloure el punt setè de la moció, ell
personalment hi votaria a favor. En cas contrari, s’hi abstindrà. En el mateix sentit es pronuncia
el Sr. Carvajal.
La Sra. alcaldessa planteja la possibilitat de votar individualitzadament els diferents punts, a la
qual cosa els regidors de l’oposició s’hi manifesten a favor.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta ofereix el següent
resultat:
Sra. Ma. Lluïsa Prat, Sr. Josep Ma. Gras, Sra. Ma. Carme Lladós, Sr. Josep Ma. Mateu, Sr.
Josep Ma. Pifarré, Sr. Óscar Flores, Sr. Xavier Iglesias: A favor de la moció en la seva
integritat.
Sra. Núria Mirada:
A favor dels punts 1è a 6è de la proposta.
Abstenció en el punt 7è de la proposta.
Sr. Sebastià Ribes, Sr. Josep Carvajal, Sr. Xavier Iglesias, Sra. Sara Millas:
A favor dels punt 1è a 6è de la proposta.
En contra del punt 7è de la proposta.
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Segon.- Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a
Catalunya.
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11.1.Informació de la relació de factures al ple.
La Sra. alcaldessa, a l’empara de la voluntat del nou equip de govern de mantenir un criteri de
transparència i màxima informació tant als regidors de l’oposició com als veïns i veïnes
d’Alcoletge, posa de relleu que en les diferents sessions plenàries es donarà compte,
específicament, dels decrets d’alcaldia que s’hagin dictat i que es refereixin a l’aprovació de
factures.
Tanmateix, es donarà trasllat, a tots els regidors del detall concret de les factures que siguin
aprovades per cadascun d’aquets decrets.
Així doncs, la Sra. alcaldessa, manifesta que – fins a la data – i en matèria d’aprovació de
factures s’han dictat els decrets següents:

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta
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Decret 164/2017, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 8, per import de
157.969, 33 €.
Decret 199/2017, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 9, per import de
100.544, 53 €.

En relació a aquest punt el regidor Sr. Sebastià Ribes demana informació sobre una de les
factures obres de cunetes de camins, amb un import de 4.068, 38 €, i pregunta a quantes
cunetes es refereix dita factura.
El Sr. Josep Ma. Mateu indica que es tracta de dues cunetes, concretament al camí dels Alamús i
al camí d’Artesa.
El Sr. Ribes comenta quin problema hi ha al camí dels Alamús, en relació a una obra que en el
seu moment va executar REGSA, fa uns 6 o 7 anys.
El Sr. Mateu comenta que hi desaiguava l’aigua cap a una finca particular.
El Sr. Ribes pregunta si ho han comprovat, a la qual cosa s’hi respon afirmativament.
El Sr. Ribes explica que fa aquests comentaris perquè, en el seu moment, quan va finalitzar
l’obra de REGSA es van posar en contacte amb ell, ja que era en aquell moment a l’equip de
govern, explicant el mateix. En aquest sentit cal tenir en compte que les pendents es van fer a la
inversa i les cunetes es van fer transitables per fer més ample el camí i, en aquell punt, es
necessari que plogui molt perquè entri aigua a la finca i que aquest extrem el te acreditat. I fins i
tot l’empresa Àrids Romà, que va fer l’obra, també va contrastar que no entrava aigua a la finca.
El Sr. Mateu indica que aquest és el punt de vista del Sr. Ribes i ells en tenen un altre. S’ha
continuat la cuneta per poder desaiguar tota l’aigua que entrava dins la finca.
El Sr. Carvajal comenta si aquest criteri es mantindrà en tots els casos, ja que per exemple al
pati del seu taller hi entra tota l’aigua de la carretera.
El Sr. Ribes també insisteix si en altres camins també es procedirà de la mateixa manera, ja que
ho han preguntat alguns veïns.
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La Sra. alcaldessa comenta que l’actuació feta ara venia motivada per les queixes de diversos
veïns, a la qual cosa el Sr. Ribes indica que només hi ha un veí que s’hagi pogut queixar, que es
el propietari de la finca.
El Sr. Ribes pregunta també el motiu perquè s’ha emprat el mateix sistema de cuneta transitable.
El Sr. Mateu indica que s’ha fet així perquè no es podia enfonsar, ja que els nivells no donaven,
en un tram curt.
El Sr. Ribes hi discrepa i manifesta que els nivells si que donaven i s’hauria pogut fer com s’ha
fet en altres camins.

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta
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El Sr. Gras indica que els SSTT municipals han portat aquest tema i que si té algun dubte o
consulta li pot fer.
El Sr. Ribes insisteix en què hi ha un projecte de REGSA sobre el tema i explica el que ja havia
succeït. El Sr. Gras respon que els SSTT van buscar la solució més oportuna per resoldre un
problema i d’acord amb això s’ha executat.
El Sr. Ribes insisteix en preguntar si, des de l’equip de govern, s’ha contrastat el problema, a la
qual cosa es respon afirmativament.
El Sr. Mateu indica, també, que aquesta actuació està pendent d’una subvenció del Consell
Comarcal pendent de resolució.
12. Ratificació de decrets d’alcaldia.
12.1. Ratificació de l’acord d’acceptació de subvenció per al funcionament de l’EMMA
Julià Carbonell per al curs 2015/2016
Atès que, a l’empara de l’escrit de 7 de setembre de2017, del Departament d’Ensenyament
se’ns comunica que ens ha estat atorgada una subvenció de 5.942,25 euros per al funcionament i
manteniment de les escoles de música municipal per al curs 2015/2016,
Atès que d’acord amb aquests antecedents i tenint en compte el cost de funcionament de
l’escola de música i els ingressos obtinguts per la gestió de la mateixa, generen un desequilibri
de 10.712, 60 €,
Ates la urgència de la tramitació de l’expedient es va dictar decret d’alcaldia de data 28 de
setembre de 2017 (Decret 218/2017), pel qual es van adoptar els acords que, en la seva part
dispositiva, preveuen el següent:
(...)

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament, per a
l’Escola municipal de música “Julià Carbonell” per al curs 2015--2016, segons la qual
s’assigna, a aquesta Corporació, la quantitat de 5.942,25 euros. Codi centre: 2500963.
Segon.- Que aquesta resolució es ratifiqui pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que celebri.(...)”
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El Sr. Mateu respon que si ho consideren oportú, si. I que, en els casos en què aquestes
incidències tinguin relació amb carreteres, ha de ser aquest Departament el que faci les gestions
oportunes per resoldre-ho.
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Vistos, per tant, els antecedents exposats, la Sra. alcaldessa formula, al ple de la Corporació, la
següent proposta d’acord:
Primer.- Ratificar el contingut del decret d’alcaldia núm. 218/2017, de 28 de setembre, en els
termes exposats en el cos d’aquesta resolució.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents, que són onze.
13. Donar compte dels decret 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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Decret 145/2017. Resolució per la qual es contracta un auxiliar pel consultori mèdic.
Estiu 2017.
Decret 147/2017. Resolució per la qual es contracta un monitor per a les piscines
municipals. Estiu 2017.
Decret 148/2017. Resolució per la qual es contracta un monitor per a les piscines. Estiu
2017 (duplicat).
Decret 148/2017. Resolució per la qual s’aprova inicialment la memòria valorada
“Arranjament del camí del Tossal de l’Agustinet” redactada pels SSTT municipals, per
import de 49.921, 58 €, Iva inclòs.
Decret 149/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per creuar camí La Nora per
passar tub de reg. Peticionari: J. R. LL.R.
Decret 150/2017. Resolució atorgant llicència d’obres a PICBER, S. A. per pintar
façana de fabrica a C-13.
Decret 151/2017. Resolució atorgant llicència d’obres a MOBLES PRAT per pintar
façana al c/Paral·lel.
Decret 152/2017. Resolució atorgant llicència d’obres a per instal·lar finestra en coberta
d’edifici. Peticionari: A.V.S.
Decret 153/2017. Resolució atorgant llicència per a gual a favor de M.A.M.S.
Decret 154/2017. Resolució aprovant la factura relativa a l’Associació Memòria
Històrico Militar Ebro 1938. Import: 3.025 €.
Decret 155/2017. Resolució atorgant llicència per a gual a favor de C.P.P.
Decret 156/2017. Resolució atorgant llicència per a gual a favor de J.T.M.
Decret 157/2017. Resolució convocant la Comissió Especial de Comptes.
Decret 158/2017. Resolució atorgant a INSECABLE, S.L. llicència per instal·lar dos
pals de fusta per passar fibra òptica.
Decret 159/2017. Resolució atorgant llicència per ocupació de via pública i llicència
municipal per a la instal·lació d’espectacles públics i atraccions, amb motiu de la Festa
Verge del Carme 2017, a favor de S.B.T.
Decret 160/2017. Resolució per la qual es contracta a la Sra. E.M.S. per realitzar
tasques de peó, des del 17 de juliol i fins el 17 de setembre, amb motiu de vacances
d’estiu.
Decret 161/2017. Resolució d’aprovació de padrons d’aigua i clavegueram 2n trimestre
2017 i fixació calendari de cobrament.
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Considerant, en definitiva, que a la mateixa resolució es preveia expressament que s’hauria de
ratificar per part del ple de la Corporació,
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Decret 162/2017. Resolució aprovant el Pla de Seguretat i Salut en l’obra d’ampliació
de la Llar d’Infants Municipal.
Decret 163/2017. Resolució acordant el pagament de 8 ajuts de 90 euros en concepte de
material escolar curs 2016-2017, per a determinats casos de famílies en dificultats
econòmiques.
Decret 164/2017. Resolució acordant el pagament de les factures dels mesos de juny i
juliol de 2017.
Decret 165/2017. Resolució acordant la delegació de competències de la Sra. alcaldessa
a favor del 1r tinent d’alcalde (7 a 20 agost 2017).
Decret 166/2017. Resolució atorgant llicència a favor de CASERFRI, S. L. per a la
sectorització de càmera frigorífica a l’ Avinguda de la Vall d’Aran, 1.
Decret 167/2017. Resolució atorgant llicència per a substitució de porta de magatzem.
Peticionari: J.T.M.
Decret 168/2017. Resolució denegant llicència per a tancament de la parcel·la 20 del
polígon 9 de rústica. Peticionari: J.B.M.
Decret 169/2017. Resolució atorgant llicència per a gual a favor de M. B.
Decret 170/2017. Resolució atorgant subvenció a l’Associació de Dones d’Alcoletge,
per import de 800 €, en concepte d’aportació municipal a la recaptació en la lluita
contra el càncer.
Decret 171/2017. Resolució atorgant llicència de contragual a favor de M. B.
Decret 172/2017. Resolució atorgant llicència per a gual a favor de J.M.S.M.
Decret 173/2017. Resolució per la qual es dona trasllat al Consell d’Empadronament
d’un expedient de baixa d’ofici al padró municipal.
Decret 174/2017. Resolució per la qual s’atorga a favor de l’Associació de Dones un
ajut per la celebració del seu 25è aniversari. Import: 1.500 €.
Decret 175/2017. Resolució acordant la devolució d’un aval a favor de l’empresa
AMBITEC INREMA.
Decret 176/2017. Resolució atorgant subvenció per arranjament de façana i
compensació de deutes a favor de J.M.G.
Decret 177/2017. Resolució atorgant llicència per pintar façana i arranjament.
Peticionari: M.N. CATERING.
Decret 178/2017. Resolució acordant la devolució d’aval a favor de SERVINET,
corresponent al contracte de neteja les escoles i consultori mèdic.
Decret 179/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per condicionament interior de
nau industrial per a traster. Peticionari: BOSCH TOMAS C.B.
Decret 180/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per tancament per un escorxador.
Peticionari: INDELESA, S. L.
Decret 181/2017. Resolució aprovant factura corresponent a Curs de Fotografia.
Iniciació (PLJ), presentada per Héctor Clivillé Sans. Import: 1.928, 74 €.
Decret 182/2017. Resolució relatiu a la incoació d’expedient per al nomenament de
Jutge de Pau Substitut d’Alcoletge.
Decret 183/2017. Resolució convocant Mesa de Contractació relativa a l’adjudicació
del servei de neteja viària. Obertura sobres B i C.
Decret 184/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per pavimentar camí particular.
Peticionari: INDELESA, S. L.
Decret 185/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per modificar coberta fent
terrassa en part de les golfes. Peticionari: M.P.C.M.
Decret 186/2017. Resolució acordant la contractació temporal de personal en
substitució de socorrista a les piscines municipals.
Decret 187/2017. Resolució aprovant el projecte de senyalització i difusió dels espais de
Memòria de la Guerra Civil, per import de 12.302, 78 € i sol·licitant una subvenció al
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Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència per import de
9.3842, 14 €.
Decret 189/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per rehabilitar façana,
manteniment i reparació de teulada. Peticionari: STILCO, SC LLEIDA, S.L.
Decret 190/2017. Resolució atorgant llicència per obertura de rasa per ampliació de
xarxa de gas natural al c/ Estació. Peticionari: GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG.
Decret 191/2017. Resolució atorgant llicència per obertura de rasa per nova escomesa,
al c/ Bassa Bona. Peticionari: GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG.
Decret 192/2017. Resolució acordant la contractació urgent d’un TEI des del 4 setembre
i fins a la vigència de la suspensió temporal de contracte laboral per risc d’embaràs d’un
tècnic titular.
Decret 193/2017. Resolució acordant obertura d’oferta per ocupar temporalment un lloc
de treball temporal de TEI a la Llar d’Infants des del dia 12 de setembre de 2017 i fins
el dia 22 de desembre de 2017, inclosos (reforç inici curs escolar).
Decret 194/2017. Resolució atorgant llicència per pavimentar magatzem. Peticionari:
R.B.T.
Decret 195/2017. Resolució atorgant llicència per ampliació d’altell i col·locació
d’ascensor. Peticionari: O.C.S.
Decret 196/2017. Resolució atorgant llicència per pintar façana. Peticionari: M. A. C.
Decret 197/2017. Resolució atorgant llicència per arranjar façana, balcó i paret de
magatzem. Peticionari: M.P.P.V.
Decret 198/2017. Resolució atorgant llicència per obertura de rasa per ampliació de
xarxa de gas natural al c/ Estació. Peticionari: GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG.
Decret 199/2017. Resolució aprovant les factures del mes d’agost.
Decret 200/2017. Resolució atorgant llicència per a gual a favor de J.J.C.B.
Decret 201/2017. Resolució de suport al referèndum d’1 d’octubre de 2017.
Decret 202/2017. Resolució atorgant llicència per ocupació de la via pública i per
instal·lació d’espectacles i atraccions amb motiu de la Festa Major de Setembre 2017.
Decret 203/2017. Resolució acordant la presentació de la sol·licitud de subvenció al
SOC, corresponent al Programa de Garantia Juvenil.
Decret 204/2017. Resolució acordant la contractació urgent de J.S.C com a auxiliar del
CIPGC, període 16 de setembre de 2017 a 14 de gener de 2018.
Decret 205/2017. Resolució relativa a l’aprovació de les bases i convocatòria del III
Concurs de Pintura Ràpida. Festa Major Setembre 2017.
Decret 206/2017. Resolució atorgant llicència de tinença i conducció de gos perillós.
Decret 207/2017. Resolució atorgant llicència per rebaixar vorera al Polígon La Nora. .
Peticionari: G.SANS MAQUINÀRIA S. L.
Decret 208/2017. Resolució atorgant llicència per a la construcció de nova torre de
granulació. Peticionari: PICBER, S. A.
Decret 209/2017. Resolució atorgant llicència per a executar escomesa elèctrica
subterrània de BT a l’estació base de telefonia mòbil al c/Mirador del Segrià.
Peticionari: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S. A. U.
Decret 210/2017. Resolució atorgant subvenció al CLUB D’ESCACS
D’ALCOLETGE, amb motiu de l’organització del Campionat d’Escacs per parelles
(Festa Major Maig 2017). Import: 300 €.
Decret 211/2017. Sense contingut.
Decret 212/2015. Resolució aprovant el padró d’escombraries (2n període 2017) i wifi.
Decret 213/2017. Resolució atorgant llicència per pintar façana. Peticionari: J.S.P.
Decret 214/2017. Resolució acordant l’atorgament d’una subvenció a l’AEA per a la
temporada 2017-2018 per import de 15.000 € i el pagament d’una bestreta del 50%
d’aquest import.
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Tots els regidors presents es donen per assabentats del contingut d’aquests decrets.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint-i-una i
quaranta-cinc minuts del dia nou 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.
La secretària,
Ma. Jesús Pena Navarra

L'alcaldessa
Ma. Lluïsa Prat Boneta
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Decret 215/2017. Resolució rectificant el decret 209/2017, relatiu a la liquidació en
concepte de llicència d’obres formulada, erròniament, a TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA, S. A. U.
Decret 216/2017. Resolució acordant deixar sense efecte la condició particular de
l’apartat 2 de la llicència d’obres atorgada a PICBER, S. A. per a construcció de nova
torre de granulació.
Decret 217/2017. Resolució atorgant llicència per obertura de rasa per ampliació de
xarxa de gas natural al c/ Enric Granados. Peticionari: GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG.
Decret 218/2017. Resolució acceptant la subvenció del Departament d’Ensenyament
relativa a l’EMMA Julià Carbonell corresponent al curs 2015-2016 per import de 5.942,
25 €.
Decret 219/2017. Resolució aprovant l’expedient núm. 1 de modificació del pressupost
de 2017 per incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors.
Decret 220/2017. Resolució acordant la contractació temporal de la TEI, Sra. M.B. per
substitució de treballadora en baixa maternal.
Decret 221/2017. Resolució acordant la devolució d’ingressos indeguts relatius a taxa
per recollida d’escombraries (2009-2011) a favor de PROIBSA 2002, S. L.
Decret 222/2017. atorgant llicència per a gual a favor de M.P.F.M.
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