Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 21 de gener de 2015.
A les disset hores, 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,
Alexandra Cuadrat Capdevila i, amb l'assistència de les persones que es detallen a
continuació, assistida de la Secretària de la Corporació, a l'efecte de celebrar sessió
ordinària.
Alcaldessa:
Regidors:

Secretària:

Sra. Alexandra Cuadrat Capdevila
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sra. Annabel Encontra Pons
Sr. Tomàs González Ortiz
Sr. Xavier Iglesias Rue
Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sr. Jordi Cano Sobrevals
Sra. Cecília Martí Cortasa
Sr. José Vicente Gilabert Cazorla
Sra. Maria Jesús Pena Navarra

El regidor Sr. Josep Ma. Gras, no assisteix i excusa la seva absència per motius personals.
El regidor Sr. Diego Sánchez, no assisteix i excusa la seva absència per motius laborals.
ORDRE DEL DIA:
Abans de començar la Sra. alcaldessa proposa incloure, per raons d’urgència, dos punts no
previstos en l’ordre del dia d’aquesta sessió i que es tractarien, en el seu cas, abans de precs i
preguntes i que serien els següents:
1) Informes de morositat. 4t trimestre 2014.
2) Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost General Municipal per a
2015.
En aquest sentit cal tenir en compte, pel que fa al primer punt, que fins el 30 de setembre està
operatiu l’aplicatiu del MINHAP corresponent a la captura de les dades d’aquest informe de
morositat. Per tant cal donar compte al ple d’aquest informe i fer-ne, tot seguit, l’oportuna
tramesa. Com sigui que s’ha elaborat ja aquest informe d’acord amb les dades resultants de la
comptabilitat municipal, es preveu la seva inclusió en aquest ple, per urgència.
En quant al segon tema a incloure esmentar que, el 20 de gener de 2015, ha tingut entrada una
al·legació al pressupost general de la Corporació. Com sigui, en definitiva, que el termini
d’informació pública conclou en data d’avui s’ha considerat convenient, als efectes de no
endarrerir l’entrada en vigor del nou pressupost i aprofitant la circumstància de la convocatòria
del ple per al dia d’avui, considerar per urgència aquest tema.
Feta aquesta exposició, tots els regidors presents a la sessió, que són nou, manifesten la
seva conformitat en incloure aquests punts en la sessió d’avui.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Havent-se entregat, a tots els regidors de la Corporació, l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària celebrada pel ple de l’Ajuntament el dia 29 de desembre de 2014, segons preveu l'art.
82.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Sra.
alcaldessa pregunta si algun membre de la Corporació té alguna observació que fer en relació al
redactat de la mateixa.

Atès que no se’n formula cap, l’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors presents
a la sessió, en aquest punt, que són nou.
2. Aprovació del calendari de cobrança dels tributs locals. Exercici 2015.
Atès que de l’ordenació tributària d’aquest Ajuntament i, a l’empara de les Ordenances Fiscals
vigents, es desprèn que s’ha de procedir al cobrament, mitjançant rebut, dels impostos i taxes
següents:
•
•
•
•

Taxa per les entrades de vehicles ( Guals ).
Taxa per la prestació del servei de recollida d’ escombraries.
Taxa del cementiri municipal.
Taxa pel servei de connexió a la xarxa wifi i prestació de serveis de comunicacions
electròniques.

Considerant, tanmateix, el contingut de l’art. 12 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el sentit que la
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs locals es realitzarà d’acord amb el que preveu
la Llei General Tributària i la resta de Lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com en les
disposicions dictades per al seu desenvolupament
Considerant que d’acord amb l’art. 60 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, s’estableix, entre d’altres, que el pagament dels deutes en efectiu podrà efectuar-se
pels mitjans i en la forma que es determinin reglamentàriament,
Considerant que, d’acord amb l’art. 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, s’estableix el següent:
“3. El pagament en període voluntari dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica que no
tinguin establert un altre termini en les seves normes reguladores haurà d’efectuar-se en el
període comprés entre el dia 1 de setembre i el 20 de novembre o, si aquest no fos hàbil, fins a
d’immediat hàbil següent.
L’Administració tributària competent podrà modificar el termini assenyalat en el paràgraf
anterior sempre que aquest termini no sigui inferior a dos mesos. (...)”
Considerant, igualment, el que determina l’art. 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, en relació a la comunicació del període
de cobrament establert per als deutes tributaris i al contingut de l’edicte que es publiqui a
l’efecte,
Considerant la necessitat d’establir una òptima periodificació en quant al cobrament dels
impostos i taxes municipals que faciliti el compliment de les obligacions tributàries dels
subjectes passius així com la gestió municipal, per la qual cosa s’ha elaborat el corresponent
calendari fiscal,
Vistos aquests antecedents la Sra. alcaldessa formula, al ple de la Corporació, la següent
proposta d’acord:
Primer.- Aprovar el calendari de cobrança per a la recaptació en voluntària dels impostos i
taxes de notificació col·lectiva i cobrament periòdic de l’Ajuntament d’Alcoletge corresponent a
l’exercici 2015, que s’indica:
Del dia 16 de març de 2015 al 16 de maig de 2015 ( ambdós inclosos ) :
• Padró fiscal de la taxa per entrada de vehicles ( Guals ). Exercici 2015.

Del dia 1 de juny de 2015 al dia 1 d’agost de 2015 ( ambdós inclosos ) :
• Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries. Exercici 2015
(1er període).
• Padró fiscal de la taxa del cementiri municipal. Exercici 2015.
Del dia 1 d’octubre de 2015 al dia 1 de desembre de 2015 ( ambdós inclosos ) :
• Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries. Exercici 2015.
(2on període).
• Padró fiscal de la taxa pel servei de connexió a la xarxa wifi i prestació de serveis de
comunicacions electròniques. Exercici 2015
Segon.- Anunciar el calendari de cobrança indicat, mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis
de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província fent advertiment que, transcorregut el
termini d’ingrés establert en voluntària, els deutes seran exigits per via de constrenyiment i
generaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que
produeixin, tot això a l’empara de l’art. 69 i concordants del Reglament General de Recaptació.
Tercer.- Facultar a la Sra. alcaldessa de la Corporació a modificar el calendari fiscal per a
l’exercici 2015, en cas que circumstàncies sobrevingudes fessin aconsellable variar les dades
establertes inicialment.
Quart.- Acordar que l’aprovació dels padrons fiscals corresponents als impostos i taxes
municipals es pugui dur a terme mitjançant resolució de la Sra. alcaldessa de la Corporació, a
l’empara del que preveu l’article 21.1(s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i disposicions concordants.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són nou.
3. Aprovació de l’ordenança municipal de gestió de residus de la construcció i demolició.
Considerant que per provisió de l’Alcaldia de 15 de gener de 2015 es va sol·licitar informe de
secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per tal d’aprovar l’Ordenança
per la gestió de residus de la construcció i demolició d’Alcoletge,
Considerant que aquesta Ordenança, tal i com s’estableix a l’article 1, té com a finalitat
l’establiment del règim jurídic de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
que es generen en les obres de construcció o demolició, als efectes de garantir el seu correcte
tractament i evitar abocaments incontrolats en cas, sobretot, de petites obres que s’executin en el
municipi,
Considerant que el correcte tractament d’aquests residus permet disposar d’àrids reciclats
procedents de residus de construcció, la qual cosa es positiva per quant possibilita la
reutilització d’aquests materials, a uns preus més econòmics fet que, alhora, es promou per
l’Agència de Residus de Catalunya que, periòdicament, convoca línies d’ajuts per la utilització
d’aquests materials, pe exemple, en treballs de manteniment i millora de camins municipals,
Considerant tanmateix, que la disposició d’aquesta Ordenança esdevé condició imprescindible
per poder accedir a les convocatòries d’ajuts per utilització d’àrids reciclats dels residus de la
construcció, que periòdicament convoca l’Agència de Residus de Catalunya,
Considerant, en definitiva, l’informe de secretaria de 15 de gener de 2015 i vist l’avantprojecte
d’ordenança municipal elaborat,

Considerant, finalment, el que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, 178 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 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal per la gestió de residus de la construcció i
demolició, en els termes en que figura en l’expedient administratiu i que consta annexa a
aquesta proposta.
Segon.- Sotmetre aquest acord i l’ordenança elaborada a un termini d’informació pública de
TRENTA (30) DIES hàbils, per mitjà d’edictes publicats en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en el BOP de Lleida, en el DOGC i en un diari d’àmbit provincial, als efectes
d’examinar l’expedient i presentar les reclamacions, al·legacions o suggeriments que s’estimin
convenients, en els termes de l’art. 62 del ROAS.
Tercer.- Transcorregut el termini esmentat en el punt anterior i, en cas que no es produeixin
reclamacions ni al·legacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne
un altre, i es procedirà a la publicació del text íntegre de l’Ordenança aprovada en el BOP de
Lleida als efectes de la seva entrada en vigor.
En el cas que es presentin reclamacions i/o al·legacions durant l’esmentat termini, es sotmetran
a la consideració del ple de la Corporació.
Quart.- Aquesta ordenança entrarà en vigor, un cop transcorregut el termini de QUINZE (15)
DIES hàbils, des de la publicació del seu text íntegre en el BOP de Lleida, en els termes de l’art.
65.2 de la LRBRL. Tanmateix s’anunciarà en el DOGC la referència del BOP de Lleida en què
s’hagi publicat íntegrament l’ordenança.
Cinquè.- Donar trasllat de l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i còpia íntegra i fefaent
de la mateixa a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, en el termini de
quinze dies, en els termes de l’art. 65.3 del ROAS.
Sisè.- Facultar la Sra. alcaldessa, per tal de subscriure i firmar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
ANNEX
ORDENANÇA PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ
Article 1r. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició, sense perjudici de la normativa que resulta
d’aplicació.
Article 2n. Àmbit d’aplicació
2.1. La present Ordenança és d’aplicació al terme municipal de Alcoletge.
2.2. Aquesta Ordenança és aplicable als residus de la construcció i demolició, que es
generen a les obres de construcció o demolició a les que fa referència l’article 3r.
2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la present Ordenança les terres i pedres
no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades a la mateixa obra, en una obra

diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre que es
pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització i que s’hagi previst
aquesta reutilització en l’estudi de gestió i en el pla de gestió de residus de la
construcció i demolició.
Article 3r. Definicions
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén per:
3.1. Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte de què el seu
posseïdor o la seva posseïdora es desprèn o tingui la intenció o l’obligació de
desprendre-se’n i es genera en una obra de construcció o demolició.
3.2. Obra de construcció o demolició: l’activitat que consisteix en:
a) La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble, com
ara un edifici, una carretera, un port, un aeroport, un ferrocarril, un canal, una presa, una
instal·lació esportiva o d’oci, així com qualsevol anàleg d’enginyeria civil.
b) La realització de treballs que modifiquen la forma o substància del terreny o del
subsòl, com ara excavacions, injeccions, urbanitzacions o altre anàlegs, amb l’exclusió
d’activitats a les quals sigui aplicable la directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 15 de març, sobre gestió dels residus d’indústries extractives.
Es considera part integrant de l’obra tota instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en la
mesura que el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra o al
final, com ara plantes de matxucar, plantes de fabricació de formigó, gravaciment o sòlciment, plantes de prefabricats de formigó, plantes de fabricació de mescles
bituminoses, tallers de fabricació d’encofrats, tallers d’elaboració de ferralla,
magatzems de materials i magatzems de residus de l’obra mateixa i plantes de
tractament dels residus de construcció i demolició de l’obra.
3.3. Obra menor de construcció o reparació domiciliària: obra de construcció o
demolició en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de
senzilla tècnica i entitat constructiva i econòmica escassa, que no suposi alteració del
volum, de l’ús, de les instal·lacions d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals, i que
no precisa de projecte signat per professionals titulats.
3.4. Persona productora de residus de construcció i demolició:
a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de
construcció o demolició; en les obres que no necessiten llicència d’obres, té la
consideració de persona productora del residu la persona física o jurídica titular del bé
immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.
b) La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un
altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus de
construcció o demolició.
c) La persona importadora o adquirent de residus de la construcció i demolició en
qualsevol Estat membre de la Unió Europea
3.5. Persona posseïdora de residus de construcció i demolició: la persona física o
jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i demolició i que no té la
condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona

posseïdora la persona física o jurídica que executa l’obra de construcció o demolició,
com ara la persona constructora, els o les subcontractistes o els treballadors i
treballadores autònomes. En tot cas, no tenen la consideració de persona posseïdora de
residus de construcció i demolició els treballadors i treballadores per compte d’altri.
CAPÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Article 4t. Obligacions de la persona productora de residus de construcció i
demolició
4.1. Quan la persona productora de residus de construcció i demolició presenta la
sol·licitud de llicència d’obres (i en el moment que determini l’ens local en cas que
decideixi que aquest requisit l’han de complir també els productors de residus de la
construcció provinents d’obres menors) ha de complir amb les següents obligacions:
a) Incorporar al projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus, d’acord
amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
b) Fiançar els costos previstos de gestió de residus, conforme les determinacions
establertes al capítol IV de la present Ordenança.
Aquesta fiança pot ser dipositada per la persona productora de residus de la construcció
o demolició o per un gestor o gestora autoritzada que pertanyi a una associació
empresarial del sector de la construcció de la qual la persona productora dels residus en
sigui membre.
4.2. Una vegada finalitzades les obres, la persona productora de residus de construcció i
demolició té la obligació de presentar a l’Ajuntament el certificat de gestió que fa
referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció
4.3. En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la
reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una
activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que a la llicència d’obres es
determini com s’ha d’acreditar aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se
mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament o mitjançant empreses acreditades
externes i el cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.
Article 5è. Obligacions de la persona posseïdora de residus de construcció i
demolició
5.1. La persona posseïdora dels residus de construcció i demolició ha de presentar a la
propietat un pla de gestió que reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions que li
corresponen en relació amb els residus de la construcció i demolició, d’acord amb allò
establert a l’article 12 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
5.2. Quan els residus de construcció i demolició no es gestionen per la persona
posseïdora dels mateixos, aquesta està obligada a lliurar-los a un gestor de residus
autoritzat, qui emetrà el corresponent certificat referent a les quantitats i residus lliurats i

l’entregarà al sol·licitant de la llicència d’obres, d’acord amb allò disposat a l’article 15
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
CAPÍTOL III. INSTAL·LACIÓ, DIPÒSIT I RETIRADA DE CONTENIDORS
DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ A LA VIA PÚBLICA
Article 6è. Recollida de residus de la construcció i demolició
El dipòsit de residus de la construcció i demolició a la via pública s’ha d’efectuar per
mitjà de contenidors o de sacs degudament homologats, que han de comptar amb la
preceptiva autorització municipal.
Article 7è. Prohibicions
Es prohibeix expressament:
a) L’abandonament i la recollida d’altres residus no especificats a l’article 3r de la
present Ordenança en els contenidors i sacs, així com també el dipòsit d’aquests residus
de las construcció en recipients diferents dels contenidors i sacs.
b) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que, tot i procedir de moviments de
terres, obres de reforma o d’enderrocs d’immobles, siguin caracteritzables com a residus
especials d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya.
c) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que continguin matèries
inflamables, explosives, nocives o perilloses; siguin susceptibles de putrefacció o de
produir olors desagradables, i tota mena de materials que, per qualsevol motiu, puguin
causar molèsties als veïns i vianants.
d) Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual en els
contenidors i sacs que no siguin els provinents directament de la pròpia obra o
demolició.
Article 8è. Identificació dels contenidors i sacs
Tots els contenidors i els sacs instal·lats a la via pública hauran de presentar al seu
exterior de manera perfectament visible:
a) El nom o raó social i telèfon del responsable del sac o del contenidor.
b) El nom o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o el sac, sinó es
tracta de la mateix empresa responsable.
c) Número d’identificació del contenidor o sac.
d) Placa o indicatiu de la llicència municipal.
L’omissió de qualsevol d’aquests requisits comportarà la consideració del sac o
contenidor com a residu abandonat a la via pública i justificarà per sí mateixa la seva
retirada pels serveis municipals, amb el cost del transport, dipòsit i disposició del
contingut a càrrec, solidàriament, del responsable del sac o contenidor, del transportista
i de l’usuari, amb independència de la sanció que pugui correspondre.

Article 9è. Règim general de col·locació
Cada Ajuntament regularà aquest aspecte en funció de les característiques del seu
entorn.
Article 10è. Retirada dels contenidors i sacs
10.1. Els contenidors i sacs hauran de ser retirats quan així s’estableixi per la regulació
de cada Ajuntament.
No obstant i en qualsevol cas s’ha de procedir a la retirada dels contenidors i sacs quan
hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via pública,
i en tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d’obres.
CAPÍTOL IV. DETERMINACIÓ, CONSTITUCIÓ I RETORN DE LA FIANÇA
Article 11è. Objecte de fiança
L’objecte de la fiança ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició
generats en una obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la
normativa vigent.
Article 12è. Determinació de l’import de la fiança
L’import de la fiança queda fixat en la quantia de 11 euros per tona de residus previstos
en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros, de conformitat amb el que estableix
l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció
Article 13è . Formes de constitució de la fiança
La fiança pot fer-se efectiva en la forma prevista a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, pels mitjans següents:
a)En efectiu o en valors de deute públic
b)Aval
c)Contracte d’assegurança de caució
Article 14è. Retorn de la fiança
L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat
presenta el certificat de gestió al què fa referència l’article 4 de la present Ordenança.
Article 15è. Execució de la fiança
L’execució de la fiança dipositada és procedent en cas d’incompliment de l’obligació
garantida, d’acord amb allò disposat en la normativa aplicable.
CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR
Article 16è. Infraccions i sancions

Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança són sancionades d’acord amb el
que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora dels residus.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els titulars de les obres iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta
ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver constituït les fiances
corresponents, estan obligats a realitzar-la d’acord amb la normativa aplicable i podran
ser requerits en qualsevol moment per l’Ajuntament per tal que així ho acreditin.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entra en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats
a partir de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al Butlletí
Oficial de la Província.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa indica que els principals motius per
tal d’aprovar aquesta ordenança, que és una ordenança tipus proposada per la Generalitat són,
d’una banda, garantir una correcta gestió dels residus procedents de les obres de construcció,
per evitar que aquests s’aboquin de forma incontrolada i en indrets no habilitats, en lloc de
portar-ho a la deixalleria degudament autoritzada i, de l’altra, que l’Agència de Gestió de
Residus de Catalunya convoca, de forma reiterada, línies d’ajut per tal que s’utilitzin residus
reciclats de la construcció per tal de dur a terme obres d’arranjament de camins, etc.
En aquest sentit es condició imprescindible, per tal de poder accedir-hi, disposar d’aquesta
ordenança. Per això i atès que ara s’ha convocat un ajut d’aquesta naturalesa i, a mitjans de
l’actual exercici, es previst que se’n convoqui un altre, es important disposar d’aquesta
ordenança per tal que el nostre Ajuntament hi pugui accedir.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són nou.

5. Aprovació de l’ordenança reguladora del preu públic del viver d’empreses d’Alcoletge.
Per resolució de l’alcaldia, de data 9 de gener de 2015 i, a l’empara del contingut de l’art. 41 i
127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, es va considerar necessari establir i ordenar el preu
públic per tal de posar en funcionament el VIVER D’EMPRESES D’ALCOLETGE, en tant que
servei públic que realitza en el municipi, competència de les entitats locals, amb el fi de reunir
fons per al sosteniment o manteniment d’aquests, en què no concorre cap de les circumstàncies
de la lletra B) de l’article 20.1 del TRLRHL,
A l’empara d’aquesta previsió s’ha tramitat el corresponent expedient administratiu elaborant-se
el corresponent informe de secretaria de data 9 de gener de 2015, sobre el procediment a seguir
en quant a l’elaboració i aprovació d’aquesta nova ordenança fiscal, així com la memòria
econòmico financera dels serveis d’intervenció de la mateixa data en relació a l’estudi de costos
i previsió de repercussió i, finalment, memòria d’alcaldia justificativa de la proposta final del
preu públic aplicat al servei, en compliment de les previsions de l’art. 44.2 del TRLRHL
D’acord amb aquestes previsions s’ha elaborat la proposta d’ordenança fiscal núm. 34, que
s’incorpora de forma adjunta, relativa al PREU PÚBLIC DEL VIVER D’EMPRESES
D’ALCOLETGE,

Atès el que disposen els arts. 106 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació a l’autonomia de les entitats locals per a establir i exigir tributs,
Atès el que disposen els arts. 15 i següents 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, en relació a la
imposició i ordenació de tributs locals, així com al seva modificació,
Atès, en particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació,
Atès el que preveuen els articles 41 a 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals,
Atès, igualment, el contingut dels articles 24 a 27 de la Llei 8/1989 de 13 d’abril de taxes i preus
públics,
Vistos els antecedents exposats i atès el que preveu l’art. 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, segons redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, en relació al quòrum d’adopció d’acords per part de les Corporacions Locals; segons
el qual resulta que, per a l’aprovació i/o modificació de les Ordenances Fiscals, és suficient amb
l’aprovació de l’expedient per majoria simple,
Vistos aquests antecedents així com la resta de documentació que obra a l’expedient, la Sra.
alcaldessa formula al Ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents, l’establiment de
l’Ordenança Fiscal núm. 34, reguladora del PREU PÚBLIC DEL VIVER D’EMPRESES
D’ALCOLETGE, amb el següent redactat:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34
ORDENANÇA REGULADORA
D’EMPRESES D’ALCOLETGE

DEL

PREU

PÚBLIC

DEL

VIVER

Article 1. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que disposen l’article 15 a 19, i art. 41 i següents del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i la Llei 8/89, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’acord amb les
modificacions introduïdes per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim
local de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de
caràcter públic, s’estableixen els preus públics per a la utilització dels espais habilitats i
per a la prestació de serveis comuns bàsics de gestió per a les empreses que s’instal·lin
al VIVER D’EMPRESES D’ALCOLETGE.
Article 2. Concepte general.
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfan
per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’Entitat
Local quan es doni alguna de les dues circumstàncies següents:
a) Quan sigui de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats.
b) Que es prestin o realitzin pel sector privat.

Article 3. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable del preu públic la utilització dels espais habilitats per a les
empreses que s’instal·lin al VIVER D’EMPRESES D’ALCOLETGE dels següents
serveis comuns bàsics de gestió, que s’ofereixen a empreses, siguin persones físiques o
jurídiques, que adquireixin la condició d’usuari del VIVER D’EMPRESES, en els
termes establerts en el Reglament que regula aquest servei i que seran:
a) Ocupació de locals / despatxos.
b) Ús dels espais i serveis comuns: zona d’accés, sala de reunions, espai coffee, etc.
Article 4. Obligats al pagament.
Seran obligades al pagament dels preus públics aquelles persones que es beneficiïn de la
utilització dels espais i de la prestació dels serveis pels quals es deguin satisfer aquells.
L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’accedeix a la condició d’usuari del
VIVER D’EMPRESES, en els termes establerts al Reglament regulador del referit viver
o des que s’iniciï la prestació del servei.
Article 5. Subjecte passiu.
Són subjectes passius dels preus públics, en concepte d’obligats al pagament, les
persones físiques i jurídiques que utilitzin els espais o els serveis als quals es refereix
aquesta ordenança.
Article 6. Quantia.
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la següent:
•

Ocupació de despatxos (despatx 1 / 2 / 3 ): Els imports mensuals que els
usuaris hauran de satisfer per l’ocupació dels despatxos assignats serà els que
resultin del quadre següent:
IMPORT € / M2 DESPATX
ANY 1
0,75
ANY 2
0,75
ANY 3
4,51
ANY 4
4,88
ANY 5
5,63
ANY 6
6,01
ANY 7
7,14
ANY 8
7,51
ANY 9 i següents
7, 51 + IPC anual
Als imports indicats en el quadre anterior s’hi haurà d’aplicar l’import
corresponent a l’IVA vigent.
El pagament d’aquestes quantitats donarà dret a la utilització, pels usuaris, dels
espais i equips comuns (zona d’accés, sala de juntes, espai coffee, etc.)

ARTICLE 6. Normes de gestió i recaptació.

El preu públic aplicable als usuaris del VIVER D’EMPRESES D’ALCOLETGE és farà
efectiu mensualment.
A aquests efectes l’Ajuntament d’Alcoletge expedirà i notificarà el corresponent
document cobratori a l’usuari del servei que l’haurà d’abonar entre els dies 1 a 10 del
mes següent, per qualsevol dels mitjans següents:
•
•

En efectiu, a les dependències municipals, en hores d'oficina.
A les entitats financeres col·laboradores indicades mitjançant document
cobratori que es trametrà per correu al domicili fiscal dels contribuents o es
podrà recollir en les dependències municipals situades al carrer citat amb
anterioritat, fent exprés advertiment que la no recepció per correu del document,
o la seva recepció fora del període voluntari, no eximeix del pagament del rebut
dins del període fixat anteriorment.

L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’accedeix a la condició d’usuari del
VIVER D’EMPRESES, en els termes establerts al Reglament regulador del referit viver
o des que s’iniciï la prestació del servei. A aquests efectes i per al cas que l’inici o
finalització del servei no coincideixin amb un mes natural sencer, s’aplicarà – per
aquests casos – els imports indicats en l’article 5, prorratejats pels dies naturals
d’utilització, considerant que el període mensual s’estima en 30 dies naturals.
ARTICLE 7. Venciment dels terminis de pagament.
En cas que els preus públics no siguin satisfets a la data de venciment que els
correspongui, l’administració municipal podrà exigir, a més de les quotes vençudes, els
seus interessos de demora, aplicant el tipus d’interès legal, una vegada hagi
transcorregut el termini d’un mes des del venciment de l’obligació.
Transcorreguts sis mesos des de la data del venciment de l’obligació, l’administració
municipal podrà exigir les quantitats degudes per via de constrenyiment. El procediment
de constrenyiment s’iniciarà amb l’expedició de la certificació del dèbit corresponent i
la justificació d’haver-se intentat el cobrament o haver-se fet el seu requeriment.
ARTICLE 8. Exempcions i bonificacions.
No es preveu l’aplicació d’exempcions ni bonificacions en aquest preu públic.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva integra publicació en
el BOP de Lleida.

Segon.-Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que
s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades i/o
de les ordenances aprovades.

Tercer.- Considerar vigents aquests modificacions i/o ordenances aprovades, un cop
esdevinguin definitivament aprovades i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida,
a partir del dia següent al de la seva publicació en el BOP.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa explica que es tracta d’una proposta
que el que pretén es facilitar la implantació de les noves empreses, ajudant-les amb la
possibilitat de disposar d’un espai totalment equipat a un preu econòmic, de manera que puguin
iniciar la seva activitat sense haver d’assumir una despesa important. Per això els imports dels
preus públics previstos han tingut especialment en compte l’interès general de la iniciativa.
Un cop transcorreguts els primers anys i quan, previsiblement, les empreses ja estiguin en
marxa, es donarà pas a noves iniciatives per facilitar-los, també, la seva implantació
empresarial.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són nou.
6. Correspondència d’interès.
6.1. Aprovació del conveni marc entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament
d’Alcoletge per la prestació del servei de recollida d’escombraries.
Atès que el Consell Comarcal del Segrià ha adoptat, en sessió de data 19 de desembre de 2014,
l’acord pel qual s’aprovava el document genèric del conveni a signar entre el Consell Comarcal
del Segrià i els ajuntaments d'encàrrec de gestió del servei de recollida de residus, el text íntegre
del qual consta en el document aportat,
Atès que aquest acord ha arribat a l’Ajuntament d’Alcoletge per mitjà de la plataforma EACAT,
en data 13 de gener de 2014,
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local estableix, en
l’article 25.1 (b) la competència dels municipis en medi ambient i, dins d’aquesta competència,
la gestió dels residus urbans i, l’article 26.1 (b) determina que els municipis han de prestar, en
tot cas, la recollida de residus i la neteja viària,
Atès que, entre d’altres, l’art. 53, apartats 1 i 2 del Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, que
aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus diu que en el cas que els municipis de
menys de cinc mil habitants de dret no puguin prestar el servei de recollida selectiva per si
mateixos o en col·laboració amb altres municipis, la recollida selectiva pot ser assumida pel
consell comarcal o ens consorciat corresponent, d’acord amb la legislació de règim local
aplicable,
Atès que l’art. 25 del DL 4/2003 de 4 de novembre, que aprova el text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya estableix que els consells comarcals podran exercir
competències, entre d’altres, en aquelles matèries que li deleguin o li encarreguin de gestionar
els municipis,
Atès que el contingut del conveni marc aprovat pel Consell Comarcal del Segrià, que
s’incorpora a aquest expedient, estableix com a principals característiques les següents:
•

S’encomana la prestació dels serveis de:
- Recollida selectiva de paper-cartró, vidres i envasos, recollida de residus sòlids
urbans (RSU), fracció orgànica (FORM) de residus municipals i fracció vegetal i el
seu transport a una planta gestora / transferència o un dipòsit controlat
autoritzat.

•
•
•

•

Servei de deixalleria mòbil i deixalleries fixes.
Servei de recollida de voluminosos.

El Consell Comarcal accepta la prestació material d’aquests serveis mitjançant empreses
externes i/o gestió directa.
L’ajuntament abonarà l’ingrés de dret públic que correspongui per al finançament del
servei que aprovarà el Ple del Consell previ informe del Consell d’Alcaldes.
El preu màxim serà de 25, 32 € ( 23 €/ habitant any + 10% IVA actual), i es fixarà el
definitiu en funció del nombre de municipis / habitants que encomanin la prestació del
servei al Consell Comarcal. Aquest preu, però, que és el que s’aplica actualment no
correspon als 12 anys de vigència del conveni sinó que restarà supeditat a les revisions
que s’acordin.
Vigència del conveni: 12 anys.

Atès, en definitiva, que la transferència de funcions o activitats, sigui quina sigui la forma que
adopti, requereixen un acord plenari qualificat per majoria absoluta, en correspondència amb el
que preveu l’art. 47.2 h) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, pel qual s’aprova la Llei Reguladora de les
Bases del Règim Local; l’art. 114.3 (e) el Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art. 309.2 del Decret Legislatiu
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals,
Atès, en definitiva, que es necessari procedir a l’adopció dels acords relatius a la transferència
de les funcions en matèria de prestació del servei de recollida d’escombraries, la Sra. alcaldessa
formula al ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar el conveni marc elaborat i aprovat pel Consell Comarcal del Segrià en
data 19 de desembre de 2014, relatiu a la prestació del servei de recollida d’escombraries
que consta com a document adjunt i, a l’empara del qual, s’encomana al Consell Comarcal del
Segrià, la prestació dels serveis següents:
-

-

Recollida selectiva de paper-cartró, vidres i envasos, recollida de residus sòlids
urbans, fracció orgànica e residus municipals i fracció vegetal i el seu transport a
una planta gestora / transferència o un dipòsit controlat autoritzat.
Servei de deixalleria mòbil i deixalleries fixes.
Servei de recollida de voluminosos.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal als efectes que siguin oportuns.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són nou.
6.2. Modificació dels estatuts del Consorci Localret
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local LOCALRET del que
l’Ajuntament d’Alcoletge en forma part com a ens consorciat,
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014
va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament, la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord
amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET

Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”
Article 2
L’article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la
condició de mitjà propi i instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President
i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció.”
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats,
i que estarà constituït per:
a) Personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa
que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant
el mecanisme de la successió d’empres o la que correspongui d’acord amb la
legislació laboral vigent.
b) Personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat
a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de
la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables.”

Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o
pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi
titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera
i pressupostària, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o

per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord
amb la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert per la normativa
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona.
El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de
l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació dels comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa
d’aplicació.
29.3 Les bases d’execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa,
entre d’altres, a les competències per a l’autorització o disposició de despeses, als
dipòsits dels fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l’operativa en
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de
totes les entitats dependents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica,
de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al
control i la fiscalització interna de la Intervenció del Consorci en els termes establerts
als articles 213 a 222 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.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de
control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu,
ambla denominació d’intervenció general.
29.5. Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre l’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal autorització prèvia de l’Ajuntament de
Barcelona per:
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci

32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret
de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del
Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi
exercit el dret acrediti estar al corrent dels seus compromisos adquirits i garanteixi la
liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en
aplicació dels criteris establerts en la LRSAL.”
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Acord unànime de tots els membres que l’integren.
Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta
dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

32.2 La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3 L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A
mancar d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4 El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el
número d’anys que efectivament hagi estat integrat coma membre de ple dret del
Consorci.
33.5 Mitjançant l’acord de la dissolució s’establirà la forma i condicions en què tindrà
lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de què resulti positiva.
33.6 Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquest
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb
la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius
del Consorci.”
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatus
i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no
se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut
l’esmentat termini.
Tercer.-Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat el tràmit d’informació pública de
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis els

ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes
corresponents.
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que
disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i
d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals reveu que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els
acord per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria
absoluta dels membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del
Consorci Localret, a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies,
mitjançant nunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770 de 15 de
desembre de 2014,
Es per això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al ple de la
Corporació, l’adopció dels següents acord:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de
2014, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes
escaients.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són nou.
7. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
D’acord amb el que preveu l’art. 42 del R. O. F. la Sra. alcaldessa dóna compte al ple dels
decrets dictats des de la darrera sessió plenària i que són els relacionats a continuació:
*Decret 316/2014, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 29 que importa un total de
30.857, 89 € i se n’acorda el seu pagament en funció de les disponibilitats de tresoreria.
*Decret 317/2014, pel qual s’acorda la delegació de funcions d’alcalde per a la celebració d’un
matrimoni civil el dia 29 de desembre de 2014, a favor del Sr. Xavier Iglesias Rué.
*Decret 318/2014, pel qual s’atorguen 4 subvencions per a l’adquisició de llibres de text i altre
material didàctic complementari, a l’empara de l’ordenança reguladora municipal, per un import
total de 304, 65 €.
*Decret 319/2014, pel qual s’acorda adjudicar l’execució de les obres consistents en accés al
cementiri municipal a favor de MANTENIMENT I REFORMES PONENT, S. L. per un preu
de 36.789, 55 € (IVA inclòs).

*Decret 320/2014, pel qual s’autoritza a favor de l’AGRUPACIÓ CULTURAL I
RECREATIVA ELS TIMONS la realització de les Festes de Nadal i Cap d’Any 2014, d’acord
amb el Pla d’Autoprotecció del Pavelló Poliesportiu d’Alcoletge.
*Decret 321/2014, pel qual es qual s’acorda contractar dos assistents sanitaris pel dia 25 de
desembre de 2014, amb motiu de la celebració de les Festes de Nadal.
*Decret 322/2014, pel qual s’aprova la certificació núm. 3 de les obres “Adequació de local
existent. Viver d’empreses” presentada per SERVIART PONENT, S. L. per un import de
42.547, 99 €, Iva inclòs.
*Decret 323/2014, pel qual s’aprova la certificació núm. 3 i final de les “Obres d’adequació
d’infraestructures de tractament d’aigua de les piscines municipals” presentada per AMBITEC
INREMA, S. L. per un import de 12.412, 66 €, Iva inclòs.
*Decret 324/2014, pel qual es qual s’acorda contractar un assistents sanitaris pel dia 31 de
desembre de 2014, amb motiu de la celebració de la celebració de la Festa de Cap d’Any 2014.
*Decret 325/2014, pel qual s’atorga una targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat de titular conductor a favor de MLAT.
*Decret 326/2014, pel qual s’atorga una targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat de titular no conductor a favor de AJCH.
*Decret 327/2014, pel qual s’atorga a favor de GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.L.
llicència per obertura de rasa per instal·lació de canonada al camí de Lleida, carrer Llevant i
carrer Ponent.
*Decret 328/2014, pel qual s’atorga a favor d’AGROFERTI TRACTAMENT I SERVEIS, S.L.
llicència d’obres per arrebossar paret de magatzem al c/Concòrdia.
*Decret 329/2014, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 30 que importa un total de
48.371, 40 € i se n’acorda el seu pagament en funció de les disponibilitats de tresoreria.
*Decret 330/2014, pel qual es considera prorrogat per a 2015 el pressupost de 2014, fins a
l’efectiva entrada en vigor del pressupost de 2015, en fase d’informació pública.
*Decret 1/2015, pel qual s’acorda l’ajornament i fraccionament del deute tributari de
FAIMPRO, S. L. corresponent a la taxa pels serveis de recollida d’escombraries i per la taxa de
guals dels habitatges de la seva titularitat.
*Decret 2/2015, pel qual s’acorda incoar expedient sancionador per infracció administrativa
consistent en “penjar cartells de propaganda no autoritzats” contra l’empresa SolGlass de
Lleida, d’acord amb l’Ordenança municipal de civisme d’Alcoletge.
*Decret 3/2015, pel qual s’acorda atorgar el premi corresponent al II Certamen literari Epistolae
promogut per l’Ajuntament d’Alcoletge.
Tots els regidors presents a la sessió, que són nou, es donen per assabentats d’aquests
decrets.
8. Informes de morositat. 4t trimestre 2014.
Vist el contingut de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’apliquen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials,

Vist, igualment, el contingut de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre,
Atès que a l’empara d’aquestes disposicions normatives es preveu que els Tresorers o, en el seu
defecte, els Interventors de les Corporacions Locals elaboraran, trimestralment, un informe
sobre el compliment dels terminis previst en la Llei per al pagament de les obligacions de cada
Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents
en què s’estigui incomplint el termini,
Atès, tanmateix, que també es preveu que se’ns perjudici de la seva possible presentació i debat
en el si del ple de la Corporació, aquest informe s’haurà de trametre - en tot cas - als òrgans
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial als de les
Comunitats Autònomes que, de conformitat amb els seus respectius Estatuts d’Autonomia,
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals (art. 4 de la Llei 15/2010),
Atès, en definitiva, que fins a 31 de desembre de 2014, el termini de pagament per al sector
públic és de 30 dies,
Atès, finalment, que l’ aplicació informàtica actual que utilitza aquesta Corporació proporcionat
per ABS Informàtica, S.L. i, d’acord amb el registre de factures, elabora els llistats
corresponents, tant en quant a factures pendents de tramitació així com en quant a factures
pendents de pagament en els terminis reglamentàriament establerts,
Atès no obstant que la Disposición Final 6a del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo,
modifica l’apartat 4 de l’article 216 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la
qual cosa implica que s’hagi modificat el termini de pagament als proveïdors, no pel nombre de
dies sinó per la data a partir de la qual comença el còmput dels 30 dies (“dies a quo”), que serà
la data d’aprovació de la certificació o bé de la conformitat de la factura, enlloc de la data de la
presentació al registre de factures,
Atès, en definitiva, que això suposa que actualment es disposi de 30 dies per a l’aprovació de
certificacions o conformitat de factures i 30 dies més per a procedir al seu pagament,
Vistos aquests antecedents s’informa que, durant el 4at trimestre de 2014, apareix un informe
segons el qual apareix una relació de factures que incomplirien els dies de pagament,
concretament, dues:

N.R

Núm. fra.

Data fra

Tercer

Concepte

Registre

Aprovació

Dies pag.

Import

645

00001TN001467

10/05/14

BRIGADOON
LIVE, S. L.

Menús
músics
Festa Major

11/06/14

30/06/14

134

924,90

25/08/14

TELEFONICA
DE ESPAÑA,
S.A. Sociedad
unipersonal

Rectificació
fra. Juliol
wifi

01/09/14

10/10/14

51

-69,60

929

25H4S000359

857,40

En aquest sentit però, cal fer constar que realment els motiu de l’incompliment són:
1. En el primer supòsit, la factura indicada fou aprovada per error, havent-se detectat,
posteriorment una discrepància en el seu contingut, que determinava que l’import real a
pagar era menor. Així es va ajornar el pagament de la factura fins a la presentació per

part del proveïdor de la corresponent factura d’abonament i, per això, el motiu del
retard, tot i que l’import finalment abonat per l’Ajuntament no ha estat de 924, 90€ sinó
de la diferència entre aquesta quantitat i la factura d’abonament lliurada pel proveïdor.
2. En quant a la segona factura, es tracta no d’una factura de pagament per part de
l’Ajuntament, sinó d’una factura d’abonament de serveis no prestats, per haver-se donat
de baixa.

A l’empara, doncs, dels antecedents exposats es conclou que l’Ajuntament d’Alcoletge
compleix essencialment les condicions de tramitació i pagament de factures a proveïdors en
compliment de la normativa vigent,
Fetes aquestes manifestacions la Sra. alcaldessa formula la següent proposta d’acord:
Primer.- Donar-se per assabentats i conformes del contingut de l’informe de morositat
corresponent al 4t trimestre de 2014.
Segon.- Acordar la tramesa de l’informe de morositat indicat als òrgans competents del
Ministeri d’Economia i Hisenda, pels mitjans telemàtics habilitats a l’efecte.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són nou.
9. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost General Municipal per a
2015.
Atès que el ple de l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2014
i, per unanimitat dels deu regidors presents a la sessió, dels onze que integren la Corporació, va
adoptar l’acord relatiu a l’aprovació inicial del pressupost general municipal per a 2015, que
preveia un total de despeses de 2.060.000 € equilibrat amb el mateix import d’ingressos,
Atès que, aquest acord fou publicat per mitjà d’edictes en el tauler d’anuncis de la Corporació
així com en el BOP de Lleida núm. 1 de 2 de gener de 2015, per la qual cosa el termini
d’informació pública d’aquest expedient, finalitzaria el dia 21 de gener de 2015, inclòs,
Atès que durant aquest termini s’ha presentat una única al·legació en data 20 de gener de 2015
(RE núm. 102) en què es sol·licita:
1.

Que es declari la nul·litat de ple dret de l’acte
d’aprovació inicial del pressupost municipal per a 2015 i es declari la pròrroga
efectiva del pressupost municipal de l’any 2014 per a tot l’any 2015, per manca
d’observança del procediment d’elaboració i afectació de drets d’empara
constitucional.

2.

Que se realitzin els ajustos necessaris per tal d’acomodar
el pressupost de l’any 2014 a la legislació vigent.

3.

Que, en cas de pròrroga pressupostària, es procedeixi a
l’abonament de l’import corresponent a les quantitats establertes en la disposició
addicional desena de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2015,
equivalents a la part proporcional corresponent a 44 dies de la paga extra, paga
addicional de complement específic i pagues addicionals del mes de desembre de
2012.

4.

Que, en cas de desestimar el punt 1, s’incorpori com a
inversió el tancament amb una tanca de fusta d’aproximadament 1 metre d’alçada el
parc situat a la vora del col·legi. Igualment que s’estudiïn les mesures necessàries
per tal que Alcoletge no pateixi una escletxa a nivell tecnològic, millorant les
comunicacions telefòniques i d’accés a la xarxa, la qual cosa revertirà en una
millora de qualitat de vida dels habitants i possibilitats reals d’inversió i creació
d’empreses al poble. Tanmateix planteja que això es faci disminuint la inversió
codificada 609.00.459 o contra majors ingressos de l’impost d’activitats
econòmiques.

Atès que l’art. 169.1 del TRLRHL estableix que en cas de presentació de reclamacions durant
el termini d’informació pública del pressupost aquestes hauran de resoldre’s pel ple, en un
termini d’un mes,
Atès que l’art. 169. 5 del TRLRHL determina que el pressupost entrarà en vigor en l’exercici
corresponent, un cop publicat en la forma prevista en l’apartat 3 d’aquest article,
Atès que a l’empara de les reclamacions formulades cal fer constar el següent:
1.

Que el pressupost municipal per a 2015, aprovat
inicialment, en sessió plenària de 29 de desembre de 2015, estava íntegrament a
disposició de tots els interessats, com ho acredita que l’interessat es va personar a les
dependències municipals, va examinar el pressupost i ha presentat el corresponent escrit
d’al·legacions i reclamacions.

2.

Que la pròrroga pressupostària automàtica del pressupost
de 2014 per a 2015, en els termes previstos a l’art. 169.9 del TRLRHL i disposicions
concordants, està acordada per mitjà de decret d’alcaldia núm. 330/2014, de 31 de
desembre, del qual es procedeix a donar compte en aquesta sessió plenària.

3.

Que, en quant a la previsió d’inversions a quatre anys, la
Corporació va estimar d’aplicació - a aquests efectes - el contingut del marc
pressupostari 2014-2017, aprovat per acord de ple de data 29 d’abril de 2014, acord que
ratificà el decret núm. 71/2014. En aquest marc es preveia unes inversions
corresponents al capítol VI, que s’han actualitzats d’acord amb la proposta final del
pressupost de 2015 i addicionant les previsions per a 2018, en els mateixos termes que
les 2017. Així es detalla els imports generals en les partides previstes executar, segons
s’indica:
Despeses de capital
Capítol VI
Previsió marc pressupostari
Previsió pressupost

2015

2016

2017

385.975
313.000

534.000

385.000

2018
Despeses de capital
Capítol VI
Previsió marc pressupostari
Previsió pressupost

CAP. VI. PREVISIÓ 2016
Despeses

385.000

Partida
609.00.342

Denominació
Consolidació del talús del tossal del Mirador del
Segrià i recuperació del dipòsit

Import
498.457,30

609.00.459

Altres inversions infraestructures i bens destinats a
l'ús general

14.542,70

621.00.454
636.00.920

Obres inversió camins
Dotació per reposició equips informàtics Casa de la
Vila

15.000,00
6.000,00

TOTAL

534.000,00

CAP. VI. PREVISIÓ 2017
Despeses
Partida
609.00.459

Denominació
Altres inversions infraestructures i bens destinats a
l'ús general

Import
100.000,00

609.00.342
621.00.1532
621.00.454
622.00.160
622.00.161
622.00.164
623.00.333

Obres de millora equipaments esportius
Obres de millora vies públiques
Obres inversió camins
Obres millora xarxa clavegueram
Obres millora xarxa aigua
Obres de millora del cementiri
Adquisició equipament Centre Interpretació Front del
Segre

100.000,00
68.000,00
35.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
6.000,00

625.00.920
636.00.312

Adquisició equipament dependències generals
Dotació per reposició equips informàtics

12.000,00
9.000,00

TOTAL

385.000,00

CAP. VI. PREVISIÓ 2018
Despeses
Partida
609.00.459

Denominació
Altres inversions infraestructures i bens destinats a
l'ús general

Import
120.000,00

609.00.342
621.00.1532
621.00.454
622.00.160
622.00.161
623.00.333

Obres de millora equipaments esportius
Obres de millora vies públiques
Obres inversió camins
Obres millora xarxa clavegueram
Obres millora xarxa aigua
Adquisició equipament Centre Interpretació Front del
Segre

90.000,00
70.000,00
35.000,00
20.000,00
20.000,00
9.000,00

625.00.920
636.00.312

Adquisició equipament dependències generals
Dotació per reposició equips informàtics

12.000,00
9.000,00

TOTAL

4.

385.000,00

Que, com sigui que es considera que s’han acomplert les
determinacions legals en l’aprovació del pressupost de 2015, que pot esdevenir
definitivament aprovat abans de la finalització del mes de gener de 2015 i donat que
aquest garanteix, amb càrrec al capítol I del pressupost de despeses, els recursos
necessaris per procedir a l’abonament dels imports corresponents a la recuperació de la

paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, en els termes previstos
segons resolució de 29 de desembre de 2014 del MINHAC ( BOE de 2 de gener de
2015), apartat VI, Instruccions comuns, a l’acreditació en nòmina de les quantitats
corresponents a la recuperació de dita paga, s’estima que no procedeix efectuar
modificacions a aquests efectes en relació a la pròrroga automàtica del pressupost de
2014, durant el termini que resti fins a l’entrada efectiva en vigor del pressupost de
2015, que es durà a terme amb anterioritat a la finalització del mes de gener de 2015.
5.

En correspondència amb el previst en el punt anterior es
contempla que tots els ingressos i despeses devengats i executats des del dia 1 de gener
de 2015 i fins el moment de l’efectiva entrada en vigor del pressupost de 2015,
s’imputaran directament a les respectives partides d’ingressos i despeses del pressupost
aprovat.

6.

Igualment es fa constar que no procedeix en cap cas
atendre la petició de què es declari la pròrroga efectiva del pressupost municipal de
2014 per a tot l’any 2015, per manca d’observança del procediment d’elaboració i
afectació dels drets d’empara constitucional, per quant:

7.

•

Segons l’art. 169.5 del TRLRHL, el pressupost municipal
entrarà en vigor, en l’exercici corresponent, un cop publicat en la forma
prevista en l’apartat 3 d’aquest article, que es refereix a que el pressupost
definitivament aprovat s’anunciarà, resumit per capítols, en el Butlletí
Oficial de la Província.

•

Que el pressupost s’ha elaborat seguint el procediment
d’elaboració, amb el contingut legalment establerts, sens perjudici de que
temporalment no ha estat possible procedir a la seva aprovació definitiva
amb anterioritat a l’1 de gener de 2015, motiu que no justifica la declaració
de nul·litat, per quant la normativa preveu aquestes situacions de pròrroga
automàtica del pressupost precedent.

•

Que no s’han conculcat, en cap cas, els drets dels
interessats a examinar el pressupost, amb tot el seu contingut, des del
moment de la seva aprovació inicial, com ho acredita la presentació de la
reclamació formulada.

Que, en quant al requeriment relatiu a que en el supòsit
de desestimació del punt 1 de l’escrit d’al·legacions, relatiu a la petició de declaració de
nul·litat de ple dret del projecte de pressupost municipal 2015, s’incorpori com a
inversió el tancament amb una tanca de fusta d’aproximadament 1 metre d’alçada el
parc situat a la vora del col·legi. Igualment que s’estudiïn les mesures necessàries per
tal que Alcoletge no pateixi una escletxa a nivell tecnològic, millorant les
comunicacions telefòniques i d’accés a la xarxa, cal fer constar el següent:
•

La determinació de les inversions concretes a executar
per una Administració Pública és quelcom que decideix la Corporació de
què es tracta, legítimament elegida pels ciutadans en un procés electoral, a
l’empara dels acords que s’adoptin, en aquest cas, per acord de ple amb
majoria simple dels seus membres. En aquest cas, el pressupost municipal
de 2015 ha estat aprovat, inicialment, per unanimitat dels 10 dels 11
membres legals de la Corporació, la qual cosa indica el consens entre les

diferents forces polítiques, representatives de la pluralitat d’interessos dels
veïns del municipi.
•

Sens perjudici de l’anterior, el projecte de pressupost de
2015 conté la partida d’inversions 609.00.459 “Altres inversions noves en
infraestructures i béns destinats a l’ús general” per un import de 65.000 € ,
amb càrrec a la qual s’imputen aquelles inversions de caire puntual que
sorgeixen, al llarg de l’exercici, en infraestructures i bens d’ús general i, per
tant, amb càrrec a la qual es pot executar, si es considera d’interès general,
els treball d’execució de la tanca de protecció a què es refereix l’al·legació
presentada.

•

Que, en quant al fet que s’estudiïn les mesures
necessàries per tal que Alcoletge no pateixi una escletxa a nivell tecnològic,
millorant les comunicacions telefòniques i d’accés a la xarxa, cal fer constar
el següent:
a)

Que es tracta d’un tema relacionat amb la situació
geogràfica i orogràfica del nostre municipi, que dificulta els temes
de cobertura telefònica (1) i a la demanda efectiva dels usuaris i els
projectes d’implantació efectiu de les operadores (2). En aquest
sentit l’Ajuntament d’Alcoletge ha fet les gestions oportunes amb
les diferents operadores, amb la intervenció dels responsables del
consorci LOCALRET, per tal de proposar la implantació de noves
antenes i/o la millora de les existents per garantir aquest serveis.
Així es previst durant el 2015 la construcció d’una nova estació
base de telefonia mòbil per part de MOVISTAR, que podrà ser
compartida per altres operadores i que milloraria les condicions
actuals d’aquest tipus de serveis.

b)

Tanmateix, en cas que l’Ajuntament hagués d’executar
algun tipus d’inversió, s’hauria de valorar el contingut de la
mateixa, el seu import i habilitar, si fos necessari, partida
pressupostària i/o imputar les despeses a aquelles partides del
pressupost de 2015 que fossin adients a l’actuació projectada, i
considerar, tanmateix, que aquesta actuació com qualsevol altra que
es decideixi executar, estigui garantida en quant al seu finançament.

Considerant aquests antecedents i vist el que disposa l’art. 22.2 (e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; així com l’art. 52.2 (f) 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, així com a l’empara del que preveu l’art. 169.1 del TRLRHL, la Sra. alcaldessa
formula al Ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada en data 20 de gener de 2015 (RE 102), a l’acord
d’aprovació inicial del pressupost general municipal de 2015, en els termes que consten en els
antecedents d’aquest acord.
Segon.- Aprovar definitivament el PRESSUPOST GENERAL PER A 2015, d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic, el qual
ofereix el següent resum per capítols:
PRESSUPOST D’INGRESSOS

CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES
CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

973.800,00 €
15.000,00 €
379.277,41 €
652.872,59 €
39.050,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.060.000,00 €

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL I. DESPESES PERSONAL
CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V. FONS DE CONTINGÈNCIA
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS

575.700,00 €
993.930,00 €
470,00 €
133.100,00 €
32.600, 00 €
313.000,00 €
11.200,00 €
0,00 €
2.060.000,00 €

Tercer.- Aprovar definitivament les BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL
MUNICIPAL D’ALCOLETGE 2015, que consten de forma annexa, així com la resta de
documentació que conforma aquest expedient. En quant a la relació de llocs de treball i plantilla
de personal, en no presentar-se al·legacions contra els acords inicials, han resultat aprovades
definitivament.
Quart.- Fer tramesa al Butlletí Oficial de la Província, d’un resum per capítols del pressupost
general municipal, així com una còpia del mateix a l'Administració de l'Estat i Autonòmica, cas
que aquest esdevingui definitivament aprovat, d’acord amb el que preveu l’art. 169.3 i 4 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa i, al marge de les qüestions tècniques
que ja consten en la proposta d’acord, comenta que la persona que ha formulat les al·legacions
considera que el pressupost de 2015 és un pressupost electoralista. En relació a aquesta acusació
la desmenteix totalment a partir dels següents arguments:
En primer lloc perquè es evident que allò que es ordinari es quelcom que s’ha de contemplar
necessàriament i, en quant a les inversions que es preveuen per a 2015, són inversions no molt
aparents, precisament. Així qualificar d’electoralista preveure arranjar l’arxiu es quelcom
inverosímil quan es quelcom que no es coneix pel conjunt de la població si bé es important per
la gestió administrativa del municipi. O preveure, per exemple, el canvi de les finestres de la
Casa de la Vila per tal que disposin de pont tèrmic i així es millori no únicament el confort de
les instal·lacions sinó s’aconsegueixi un estalvi en calefacció i aire condicionat o fer obres en
les xarxes d’aigua i clavegueram per evitar els problemes que hem patit amb les fortes pluges
que han provocat inundacions, són quelcom necessari i, en realitat, es tracta de petites obres que
són necessàries pel poble i, en cap cas, poden titllar-se d’electoralistes.
La Sra. alcaldessa afegeix, també, que el que s’aconsegueix amb aquest tipus d’al·legacions es
endarrerir la gestió municipal i l’execució de les inversions que són necessàries pel municipi.
Indica, tanmateix, que en aquest cas no li ha sortit be a qui al·lega perquè s’ha donat la

circumstància que teníem convocat aquest ple per avui i això ha permès estudiar les al·legacions
per intentar resoldre-les en aquesta sessió, incloent aquest punt per urgència, motiu pel qual no
s’endarreriran excessivament les previsions de la Corporació.
A part d’això la persona que al·lega proposa , en quant a inversions alternatives, l’execució
d’una tanca en una plaça pròxima al col·legi i actuacions en matèria de cobertura de telefonia.
Aquests aspectes, indica la Sra. alcaldessa, són d’escassa transcendència i si es això tot el que ha
trobat en el pressupost municipal es, realment, ridícul.
En el primer cas, es tracta d’una inversió que es pot executar sense més problemes si
l’Ajuntament ho considera oportú amb càrrec a la partida genèrica d’obres d’inversió en béns i
infraestructures diverses, però a més, i en relació a la plaça a la qual es refereix cal afirmar, diu
la Sra. alcaldessa, que compleix totes les normes de seguretat, igual que la resta de places del
municipi.
Afegeix també que no hi cap obligació de col·locar tanques a les places.
A més, continua, en el poble hi ha varies places ( com la del Tossal, o la del pavelló o la de la
part posterior de la Casa de la Vila) on hi ha tanques. Així, si algú, sent una certa inseguretat en
el moment de portar els seus fills o filles a les places que no tenen tanques, poden canviar
d’ubicació i portar-los a les places que si en tenen.
La Sra. alcaldessa comenta, també, que moltes persones només posen de relleu presumptes
defectes o problemes en infraestructures municipals quan, aquestes persones utilitzen o
necessiten aquestes infraestructures.
Així, explica, tots els presents hem tingut en un moment o altre fills o filles petits i, aquests,
han gaudit de les diverses places del municipi, tan si eren places amb tanques o no però, sempre,
sota la vigilància dels pares o tutors. En qualsevol cas, totes les places - tinguin tanques o no compleixen la normativa vigent.
Finalment la Sra. alcaldessa destaca que qui decideix quines són les inversions que s’han
d’executar és l’equip de govern tot i que, evidentment, els regidors de l’oposició poden fer les
seves aportacions i propostes però es decideixen d’una forma global, segons les necessitats del
poble.
Per això, indica, no te massa sentit demanar anul·lar un pressupost per instal·lar una tanca o per
modificar una partida pressupostària, pel que tot això suposa.
Així mateix, aclareix, en cas que l’Ajuntament decidís d’interès general executar la tanca que es
demana, no cal modificar el pressupost ja que aquest preveu una partida genèrica, per atendre
inversions menors, de caire puntual, amb una consignació global de 65.000 € amb càrrec a la
qual es podria executar.
En aquest sentit, seria tan fàcil com adreçar-se a l’Ajuntament per mitjà d’una instància general
demanant l’execució d’una actuació concreta, a partir de la qual cosa l’equip de govern
valoraria la seva oportunitat als efectes de la seva possible execució.
Aclarit aquest punt la Sra. alcaldessa entra a considerar les manifestacions sobre el tema dels
problemes de telefonia i cobertura en el nostre municipi. En aquest sentit considera que les
al·legacions presentades són totalment demagògiques i, així, demana si algú pot pensar
realment que l’Ajuntament és el responsable que no hi hagi cobertura al municipi. En aquest
punt exposa que tots coneixem el nostre municipi, envoltat de tossals i amb una orografia que
dificulta aquesta cobertura.

Així comenta que a qui més interessa que hi hagi cobertura és al propi Ajuntament, igualment
que a tots els veïns i explica que, si no n’hi ha, és per l’orografia, pels problemes i queixes –
també – de molts veïns ja que, al marge de la necessitat del servei, a moltes persones no agrada
tenir antenes de telefonia pròximes als seus habitatges i, també, pel poc interès de les
companyies.
La Sra. alcaldessa comenta que, tot i aquesta situació, la Corporació - amb la col·laboració de
Localret- s’ha posat en contacte, durant el 2014, amb les companyies implantades i,
especialment, amb MOVISTAR que ha manifestat la previsió de ficar en funcionament una
nova antena de telefonia durant el primer semestre de 2015, al Tossal de l’Agustinet, amb unes
instal·lacions que es podrien compartir.
En aquest sentit l’Ajuntament sempre ha posat totes les facilitats per permetre aquest tipus
d’infraestructures. Així, per exemple, a la zona del Tossal de l’Agustinet, l’Ajuntament té
cedits uns terrenys dels quals en cobra un arrendament amb aquesta finalitat. No obstant això,
insisteix, es quelcom que depèn de la voluntat i de l’interès real d’empreses privades i que
l’Ajuntament, si bé pot ajudar, pot contactar però aquestes empreses es mouen, essencialment,
pels seus interessos econòmics.
Finalment comenta que si bé es cert que la cobertura no es la que es desitjaria això es dona en
molt indrets, fins i tot de majors dimensions i de caire turístic; de manera que la situació no es
tan greu, si bé es fa tot el possible per millorar-ho, amb el benentès que no es quelcom que
depengui de la voluntat municipal, estrictament.
En darrera instància comenta que aquest problema no implica la necessitat ni de modificar el
pressupost ni de preveure una partida per a fer inversions al respecte ja que es quelcom que no
es pròpiament competència municipal. No obstant això, si fos necessari que l’Ajuntament fes
algun tipus d’obra o col·laborés en la matèria, sempre es podria modificar el pressupost perquè,
com es sap, el pressupost es un document viu, que evoluciona i s’adapta al llarg de l’any, en
funció de les circumstàncies i les necessitats que es van produint. Per això no es veu, tampoc,
massa sentit, en aquesta al·legació.
Per concloure aquest tema la Sra. alcaldessa explica que, habitualment, aquest tipus
d’actuacions a qui més perjudica és a qui les planteja. Es evident que tothom té dret a presentar
al·legacions - indica - però intentar presentar-les els darrers dies per endarrerir les coses, posar
impediments o per complicar-ho tot, són coses que habitualment reboten socialment contra qui
ho fa i, això, no es la primera vegada que succeeix. Perquè als veïns el que interessa es que es
facin, el més aviat possible, les obres que milloraran les seves condicions de vida, com per
exemple, que es facin els sobreeixidors que evitaran inundacions en cas d’aiguats o similars.
Així, indica, si algú vol dir quelcom però ho fa de bona fe ho pot fer amb temps que permeti
estudiar-ho bé, modificar – si s’escau – el que s’estimi convenient i no deixar-ho per al darrer
moment que només fa que perjudicar l’actuació municipal i al final a qui es perjudica, realment,
es al conjunt de la població.
Finalment la Sra. alcaldessa manifesta que ella, personalment, es la primera interessada en què –
tal i com indica qui presenta l’al·legació – el pressupost estigués aprovat definitivament el dia 1
de gener de cada any perquè, així, des d’aquell moment ja es poden executar les inversions
previstes. No obstant això, les limitacions de recursos i el volum diari de tasques a realitzar, així
com les noves obligacions d’informació a trametre al Ministeri d’Hisenda fan que allò que seria
desitjable no sigui materialment possible, en Corporacions petites com les nostres. No obstant
això, any rera any, es va millorant aquest tema i aquest any ha estat el que més aviat s’ha pogut
aprovar el pressupost municipal, ja que en altres ocasions els pressupostos s’han aprovat al
març, abril o al maig, per exemple.

Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació, aquesta ofereix el següent
resultat:
Vots a favor: Sra. Alexandra Cuadrat, Sr. Sebastià Ribes, Sra. Annabel Encontra, Sr.
Tomàs González, Sr. Xavier Iglesias, Sra. Maria Lluïsa Prat, Sr. Jordi Cano, Sra. Cecília
Martí Cortasa
Abstencions: Sr. José Vicente Gilabert.
Vist el resultat de la votació la proposta resta aprovada per majoria absoluta.
10. Precs i preguntes.
En aquest punt intervé el regidor del PP, Sr. José Vicente Gilabert, per exposar quelcom que va
succeir el mes d’octubre, amb motiu d’un escrit que ell va presentar a l’Ajuntament.
El Sr. Gilabert va presentar, en aquell moment, una denúncia davant l’Ajuntament, perquè de
cop i volta el poble es va emplenar de papers i plàstics de color groc. En aquell moment va
demanar, com a regidor i per mitjà d’un escrit a l’Ajuntament, que es retirés tots aquests papers
i plàstics i la realitat fou, que l’endemà, la seva denúncia estava a la premsa.
Des del diari no se li va donar informació de qui havia “filtrat” aquella denúncia tot i que, el
diari va haver de rectificar els titulars inicials perquè no s’ajustaven a la realitat.
En aquest sentit el regidor manifesta que es tracta d’un fet curiós ja que si ell, personalment,
hagués volgut que aquest escrit tingués transcendència pública ho hauria presentat, directament,
a la premsa i no fou així.
El regidor demana, en definitiva, que allò que succeeixi o es plantegi a nivell de regidor no
traspassi més enllà i, sobretot, no traspassi a la vida privada. Perquè a més, dona la casualitat
que hi ha un decret del qual se n’ha donat compte en aquest ple en què s’inicia expedient
sancionador per col·locar cartell en façanes i, per tant, per incompliment de l’ordenança de
civisme i convivència.
El Sr. Gilabert demanava, en definitiva, per mitjà del seu escrit, que les ordenances estan per
complir-les i sol·licitava informació sobre el que s’havia fet amb aquella campanya de papers i
plàstics grocs, si s’havia demanat permís, etc.
El regidor insisteix en què el que demana es que allò que es faci com a regidor o es debati en el
si de la Corporació no traspassi la vida privada. En aquest sentit comenta que la seva família té
un negoci obert al públic i aquests coses, com ara notícies que apareixen en premsa, els
perjudiquen.
Així explica que una senyora es va presentar al seu comerç i li va comentar aquests fets a la
seva esposa que desconeixia aquest escrit, amb el que això li podia suposar.
La Sra. alcaldessa intervé per manifestar que, des del seu punt de vista, la denúncia no la va
presentar perquè es pengessin papers i plàstics pel carrer, sinó perquè es tractava de la
campanya Catalunya en groc, amb motiu del 9 N, ja que cartells n’hi ha hagut altres vegades i,
mai, s’ha denunciat res reclamant que s’apliqui l’ordenança i s’imposin sancions.
La Sra. alcaldessa explica, també, que el cas que ha esmentat el regidor relatiu al decret 2/2015,
es un cas totalment diferent al que va motivar l’escrit del regidor que va aparèixer en premsa. Ja
que, en el cas del decret 2/2015, es tracta d’un tema de propaganda comercial i no té res a veure
amb casos més de caire lúdic, reivindicatiu, etc. A més, insisteix, que des del PP, no s’ha
denunciat cap acte més llevat del de la campanya en groc i, en canvi, periòdicament, ens trobem

amb propaganda comercial col·locada en llocs no autoritzats i ella, personalment, quan ho veu
ho comunica i insta que es facin les accions pertinents per corregir aquesta situació.
El regidor indica que no es així, que no es va presentar la denúncia per tractar-se de la
campanya Catalunya en groc.
La Sra. alcaldessa comenta- en qualsevol cas - que ni ella personalment, ni cap dels regidors de
l’equip de govern, ni el personal de l’Ajuntament, han estat responsables de què aquest
document arribes a la premsa, ja que no es la seva política i no ho fan en cap cas, llevat de
enviar informació sobre obres d’inversions que s’hagin fet, programació d’actes culturals i
similars, que es considerin de transcendència pel municipi.
La Sra. alcaldessa manifesta que, el que si que es va fer fou donar còpia d’aquest escrit a tots els
regidors de la Corporació, perquè tenen dret a conèixer els escrits que es presenten i, sobretot,
els que procedeixen d’algun regidor i, a partir d’aquí, no pot dir res més al respecte.
La Sra. alcaldessa manifesta, finalment, que està d’acord amb el regidor en què no hauria de
traspassar a la vida privada tot allò que es fa, es gestiona en qualitat de regidor/a. No obstant
aquest es un risc inherent al càrrec que s’ocupa i la realitat, indica, es que això succeeix. La Sra.
alcaldessa explica que això li passa a ella i a tots els regidors de la Corporació i, molt
especialment, en els casos de les persones amb responsabilitat de govern.
Així explica que tot allò que, ella, personalment realitza en qualitat d’alcaldessa te incidència a
la seva vida privada però ho ha d’acceptar ja que ella, voluntàriament, es va presentar al càrrec i
ha d’acceptar les conseqüències, positives i negatives, que d’això se’n derivin. En aquest sentit
recorda que ella també desenvolupava una tasca professional de caire privat i el fet de ser
alcaldessa afectava al seu treball, fora de la Corporació.
L’alcaldessa pot entendre la preocupació del regidor però admet que la situació es la que és i
insisteix que, des de la Corporació, i particularment, des de l’equip de govern i personal no es
va donar trasllat de l’escrit presentat per ell a la premsa.
El regidor Sr. Gilabert manifesta que no te dubte al respecte i tampoc desitja saber qui va filtrar
el document a la premsa, però insisteix en la conveniència de què aquest tipus de situacions no
es produeixin.
La Sra. alcaldessa puntualitza, també, que als organitzadors de la campanya Catalunya en groc,
se’ls va demanar, des de l’Ajuntament, que sol·licitessin el corresponent permís per a la
col·locació d’aquests papers i plàstics i a partir d’aquí, si bé fou a posteriori, l’actuació va ser
autoritzada i condicionada a què netegessin i retiressin tot el que havien ficat en els dies
immediatament posteriors a la campanya. En definitiva fou una actuació que, en un primer
moment, no estava formalment autoritzada però, com succeeix en altres casos, la situació es va
regularitzar immediatament.
En aquest sentit indica que, amb tota la publicitat que s’havia fet de la campanya, la Sra.
alcaldessa era conscient de qui havia l’havia promogut. Per tant, quan va veure el que s’havia
fet, sense permís formal, se’ls va requerir per demanar-lo i se’ls va autoritzar condicionat a que
retiressin tot el que havien col·locat de forma immediata a la finalització de la campanya,
regularitzant la situació.
La Sra. alcaldessa insisteix que les implicacions dels actes dels regidors en la vida particular
també depèn de les persones i que sempre hi haurà persones educades i altres que no ho són i
persones, en definitiva, que saben diferenciar les àrees d’actuació de cadascú i altres que no.

El Sr. Gilabert comenta que el problema es, molts cops, que per ser d’un partit determinat amb
una ideologia concreta, et titllen d’anticatalanista quan no es així i, per això, insisteix en què es
pot discrepar, discutir el que convingui en el si de les reunions municipals però això ha de
quedar totalment al marge de la vida privada i professional dels regidors.
El Sr. Gonzalez intervé per manifestar que, efectivament, les idees poden ser les que es vulguin
i en el si de la Corporació pot donar-se la lluita ideològica o política que sigui però, al final i en
concloure les reunions, tothom s’ha de respectar com a persones, com a veïns.
El Sr. Gilabert manifesta que es això a què es refereix.
El regidor Sr. Jordi Cano aprofita aquesta intervenció per comentar que, també, en xarxes
socials un altre veí del poble es va manifestar, de forma ostentosa, en relació al tema de la
campanya en groc denunciant aquest tipus de fets i pregunta, per tant, si es van presentar més
queixes formals al respecte.
La Sra. alcaldessa comenta que hi va haver dos denúncies més en un sentit similar, demanant
que es sancionés als promotors de la campanya per haver embrutat els carrers, etc. tot i que es
veia clarament que no era per embrutar el carrer sinó pel tipus de campanya de què es tractava.
Explica que es va contestar aquestes denúncies informant que s’havia autoritzat els actes
indicats, tot i que amb la condició de deixar-ho tot en les mateixes condicions que abans de la
campanya.
La regidora Sra. Cecília Martí s’adreça al Sr. Gilabert per demanar-li si ell no es va pensar o
imaginar que, havent presentat aquest escrit, l’Assemblea actuaria i reaccionaria en
conseqüència.
El Sr. Gilabert recorda que, ell, en cap moment, va personalitzar la seva denúncia contra
l’Assemblea.
El Sr. Gilabert reitera que, des del seu punt de vista i a l’empara de les ordenances municipals,
ningú, cap particular o entitat pot utilitzar els espais públics a la seva lliure elecció, sinó que
sempre s’ha d’adreçar a l’Ajuntament per demanar autorització la qual, habitualment, sempre és
atorgada.
La Sra. alcaldessa indica que, efectivament, es així però també es cert que hi ha persones que ho
demanen a posteriori, tant aquest tipus d’actuacions, com en cas d’altres actes subjectes a
permís, com llicències d’obres, etc. i que el més important és que, finalment, es regularitzi la
situació.
El Sr. Iglesias insisteix també en el fet que la única denúncia presentada pel Sr. Gilabert per
aquest tipus de fet fou la de la campanya en groc. Així comenta que, ara, per exemple, hi ha una
empresa que ha col·locat cartells pel poble i demana si no s’hi havia fixat, a la qual cosa el Sr.
Gilabert diu que no. El Sr. Iglesias demana, en definitiva, que es tregui foc al tema de la
campanya en groc.
Un cop finalitzat aquest debat, intervé novament la Sra. alcaldessa per manifestar, oficialment,
que no es presentarà, com a candidata núm. 1 del PSC ni de cap partit, a les properes eleccions
locals del mes de maig.
La Sra. alcaldessa considera que ja porta vuit anys, que això ja es suficient i que el seu
compromís era estar vuit anys al càrrec i aquest objectiu ja s’ha acomplert. Considera que s’ha
de donar pas a noves aspiracions. Indica que, en tot cas, donarà suport als companys que
vulguin continuar endavant en aquest procés però ella deixa el càrrec.

La Sra. alcaldessa comenta, finalment, que la setmana vinent enviarà una carta als veïns de
comiat, exposant la seva voluntat de no presentar-se a les eleccions municipals de maig de 2015.
Finalment desitja tota la sort a tots aquells regidors i regidores de la Corporació que vulguin
continuar amb la seva trajectòria en la política municipal.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les divuit
hores del dia vint-i-ú de gener de dos mil quinze, de la qual s’estén la present acta que, un cop
aprovada, serà transcrita al llibre d’actes de la Corporació, signant-se aquest esborrany per la
Sra. alcaldessa i per mi, la secretària, que ho certifico.
L'alcaldessa,
La secretària,

