Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 26 de febrer 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
Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sr. Diego Sánchez Cabrera
Sra. Cecília Martí Cortasa
Sra. Maria Jesús Pena Navarra

El regidor Sr. Xavier Iglesias, no assisteix i excusa la seva absència per motius laborals.
El regidor Sr. Jordi Cano, no assisteix i excusa la seva absència per motius personals.
El regidor Sr. Josep Ma. Gras, no assisteix i excusa la seva absència per motius personals.
El regidor Sr. Jose Vicente Gilabert, no assisteix i excusa la seva absència per motius laborals.
ORDRE DEL DIA:
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 21 de gener de 2015, 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 que són set.
2. Acord de supressió i modificació de fitxers de dades de caràcter personal de
l’Ajuntament d’Alcoletge.
Atès que el ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2014, va adoptar
l’acord relatiu a l’aprovació inicial de l’ordenança municipal per la qual s’aprova la creació de
fitxers de caràcter personal de l’Ajuntament d’Alcoletge, sotmetent l’acord a informació pública
per un període 30 dies hàbils procedint-ne finalment, a la seva publicació als efectes de la
entrada en vigor i de donar-ne trasllat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
Atès que aquest acord, efectivament, fou publicat en el tauler d’anuncis de la Corporació, en el
BOP de Lleida núm. 215, de 10 de novembre, en el DOBC núm. 6747 d’11 de novembre, sense
que es presentessin reclamacions durant el termini d’informació pública, que hauria finalitzat el
dia 18 de desembre de 2014, s’haguessin presentat reclamacions ni al·legacions,
Atès que, per aquest motiu es va trametre l’ordenança va esdevenir definitiva publicant-se en el
BOP de Lleida núm. 245, de 23 de desembre de 2014, així com el corresponent edicte de
referència en el DOGC núm. 6781, de 2 de gener de 2015,
Atès que tramesa la documentació a l’Agència Catalana de Protecció de Dades aquesta indica,
per mitjà d’escrit de data 30 de gener de 2015 (RE núm. 212 de 6 de febrer), en primer lloc, que:

1. L’Ajuntament d’Alcoletge té fitxers inscrits al Registre General de Protecció de Dades
de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) que poden considerar-se
equivalents a alguns que es vol inscriure, en l’actualitat, al Registre de l’ACPD,
concretament, els següents:
•
•
•
•

Fitxer: /TASAS/GECONTR.FIC
Fitxer: PXXDCE.DBF
Fitxer: NOMINA.FIC
Fitxer: PADHABIT.FIC

2. Que l’ordenança aprovada no s’ajusta als requeriments de l’art. 54 del RD 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD
(RLOPD), en els aspectes que assenyalen,
Així mateix, l’APDCAT indica, en segon lloc, que en determinats fitxers hi ha discordances
entre el contingut dels formularis i allò que preveu l’ordenança, aspectes que poden considerarse però com a errades materials, havent-ho de confirmar, en tot cas, a l’Agència Catalana de
Protecció de dades,
Atès, en definitiva, i tenint en compte que l’Ajuntament disposa d’un termini de TRES (3)
MESOS, per tal d’esmenar i publicar la disposició general, a partir de la notificació de l’escrit
de l’APDCAT, a l’empara del que preveu l’art. 131 del RLOPD,
Vistos aquests antecedents i tenint en compte el que preveu l’article 52 del Reglament de la Llei
Orgànica de Protecció de Dades, que estableix que la creació, modificació o supressió dels
fitxers de titularitat pública només es pot fer per mitjà d’una disposició de caràcter general o
acord publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent, indicant-se també
que, en toc cas, la disposició o acord s’ha de dictar i publicar amb caràcter previ a la creació,
modificació o supressió del fitxer,
Considerant, tanmateix, el que preveu l’art. 130 i concordants en relació a l’inici del
procediment d’inscripció de la creació, modificació o supressió de fitxers,
Considerant el que preveu l’art. 49 de la LBRL així com l’art. 178 del TRLMRLC, en quant als
tràmits d’aprovació de les ordenances i reglaments locals, com a disposicions generals que dicta
un ens locals,
Considerant el que preveuen els articles 63 i següents del ROAS, en quant als tràmits
d’aprovació i, modificació, de les ordenances municipals, i les competències del ple de la
Corporació al respecte,
Atès el que preveu l’art. 47 de la LBRL així com l’art. 114 del TRLMRLC i l’art. 65 del ROAS
en quant al quòrum necessari per a l’aprovació d’aquests acords,
Vistos aquests antecedents i tenint en compte el que preveu el DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el TRLMRLC, en el seu art. 52.2 (d) la Sra. alcaldessa formula, al ple de la
Corporació, la següent proposta d’acord:
Primer.- Procedir a la supressió dels fitxers relacionats en l’annex 1 i realitzar les actuacions
oportunes per donar compliments al present acord.
Segon.- Modificar l’ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal
de l’Ajuntament d’Alcoletge, publicada en el BOP de Lleida núm. 245, de 23 de desembre de
2014, amb l’objectiu d’actualitzar el contingut, segons es detalla en l’annex 2.

Tercer.- Sotmetre aquests acords i els annexos que s’hi acompanyen 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 de
poder examinar l’expedient i presentar les reclamacions o al·legacions oportunes, en els termes
de l’art. 62 del ROAS.
Quart.- Acordar que, transcorregut el termini anterior i en cas de què no es produeixin
reclamacions ni al·legacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne
un altre, procedint-se a la publicació del text íntegre de les modificacions acordades. En cas
contrari, les al·legacions es sotmetran a la consideració del Ple de la Corporació.
Cinquè.- Procedir a la inscripció en el Registre general de protecció de dades de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades de la supressió i modificació dels fitxers relacionats en el
primer i segon punt de la present resolució, en els termes previstos en els acords precedents.
ANNEX 1. SUPRESSIÓ DE FITXERS
1.- Fitxer: /TASAS/GECONTR.FIC
Codi d’inscripció a la Agencia Española de Protección de Datos: 1943280109
Motiu de la supressió: Reorganització de fitxers per a la adaptació al Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre.
Destí de la informació: Recursos econòmics. Taxes i impostos
2.- Fitxer: PXXDCE.DBF
Codi d’inscripció a la Agencia Española de Protección de Datos: 1943280110
Motiu de la supressió: Reorganització de fitxers per a la adaptació al Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre.
Destí de la informació: Recursos econòmics. Taxes i impostos
3.- Fitxer: NOMINA.FIC
Codi d’inscripció a la Agencia Española de Protección de Datos: 1943280111
Motiu de la supressió: Reorganització de fitxers per a la adaptació al Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre.
Destí de la informació: Personal
4.- Fitxer: PADHABIT.FIC
Codi d’inscripció a la Agencia Española de Protección de Datos: 1943280827
Motiu de la supressió: Reorganització de fitxers per a la adaptació al Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre.
Destí de la informació: Padró d’Habitants.
ANNEX 2. MODIFICACIÓ DE FITXERS
1.- Fitxer: Gestió Urbanística
e. Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal o electrònica
telèfon, DNI.
Dades de circumstàncies socials. Dades economicofinanceres o
d’assegurances. Dades penals: Infraccions administratives

2.- Fitxer: Tinença de gossos i altres animals
e. Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
Dades identificatives: DNI, nom, cognoms, adreça postal o electrònica,
telèfon dels titulars, número del xip identificatiu del animal.
Altres dades especialment protegides: salut.
Dades penals: infraccions administratives i infraccions penals.
3.- Fitxer: Personal
e. Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
Dades identificatives: DNI, nom, cognoms, adreça postal o electrònics,
telèfon, número de la seguretat social.
Dades de característiques personals. Dades acadèmiques i
professionals. Dades d’ocupació laboral. Dades economicofinanceres o
d’assegurances. Dades penals: Infraccions administratives
4.- Fitxer: Recursos econòmics. Taxes i impostos
e. Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
Dades identificatives: DNI, nom, cognoms, adreça postal o electrònica,
telèfon.
Dades economicofinanceres o d’assegurances. Dades penals:
Infraccions administratives.
5.- Fitxer: Arxiu fotogràfic
e. Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
Dades identificatives: nom, cognoms, imatge i veu.
6.- Fitxer: Videovigilància
a. Finalitat i usos del fitxer:
Control de la zona del Tossal dels Morts i de la sala d’exposicions
“Sala Batec” per tal de garantir la seguretat contra robatoris i actes
vandàlics.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per unanimitat dels set regidors
presents.
3. Bonificacions ICIO. Expedient 63/2014.
Atès que en data 22 de setembre de 2014 es va atorgar, a favor del Sr. Pere Vinós Vila,
llicència municipal per instal·lar ascensor i reparar façana a l’edifici del carrer Sant Jordi, núm.
1, d’Alcoletge, segons pressupost que acompanya a l’expedient,
Atès que, amb motiu de l’expedient tramitat, es va atorgar llicència municipal per mitjà de
decret d’alcaldia núm. 226/2014 ( LIOB núm. 63/2014) procedint-se a efectuar una liquidació
en concepte de l’ICIO per import de 420, 35 €; corresponents a l’aplicació del 3,5% de tipus
sobre el valor total de l’actuació de 12.010 €, import al qual s’afegirà el corresponent a la taxa
per tramitació d’expedients d’obres menors, per import de 40 €,

Atès tanmateix que, per part de l’interessat i notificats els acords a dalt esmentats, es va
demanar el reconeixement d’una bonificació en relació a la part de l’obra relativa a adequació
dels espais per mobilitat que es xifra en 11.380 €,
Atès, en definitiva, que per mitjà de modificació de les OOFF per a 2015, en vigor a partir de
l’1 de gener de 2015, es va acordar incloure un apartat 4 a l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm.
4 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en els termes següents:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents, la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, en quant al seu article 4, als efectes d’incloure un apartat 4, de manera que l’article
quedarà redactat en els termes següents:
Article 4 .- Bonificacions.
1.

A l’empara del que preveu l’art. 103.2 a) del RDLEG. 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Alcoletge, podrà
atorgar una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions u obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals o
històric artístiques que justifiquin aquesta declaració.
Es prendran especialment en consideració a l’hora de considerar aquestes bonificacions les
construccions, instal·lacions u obres que executin altres Administracions Públiques; entitats
sense ànim de lucre i/o particulars que estiguin relacionades amb l’execució de obres de tipus
educatius, social o assistencial, tenint en compte particularment la seva incidència en la
generalitat de la població del municipi.
Aquesta declaració, que serà potestativa de l’Ajuntament, correspondrà al Ple de la Corporació, a
l’empara de les circumstàncies concurrents, prèvia petició del subjecte passiu i mitjançant el vot
favorable de la majoria simple dels seus membres. Això s’entén sens perjudici de la preceptiva
sol licitud per part de l’interessat de la corresponent llicència municipal d’obra.

2. Les bonificacions tipificades en el punt anterior no s’aplicaran en els expedients incoats per
inspecció i en tot aquells en què les sol licituds de llicència no s’ajustin als preceptes legals en
vigor.
3. L’Ajuntament podrà atorgar una bonificació del 50% de la quota, en aquelles llicències d’obres
que suposin la rehabilitació integral d’edificis del casc antic, mantenint l’estètica del mateix.
4. L’Ajuntament podrà atorgar una bonificació del 90% a favor de les construccions,
instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats. Per a l’obtenció d’aquesta bonificació s’haurà d’aportar la documentació
següent:
•
•
•
•
•
•

Petició expressa de l’interessat.
Acreditació de què l’interessat i sol·licitant de la llicència és titular de l’immoble en
què s’han de realitzar les obres o que constitueix la seva vivenda habitual, mitjançant
l’aportació del certificat d’empadronament i/o convivència.
Acreditació tècnica de que les obres afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat a
l’immoble.
Acreditació d’un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% i
Acreditació de la mobilitat reduïda del peticionari.
Presentada aquesta documentació i valorada pels SSTT municipals i emesos els
informes jurídics pertinents el ple de la Corporació podrà atorgar, si estima que es
donen les circumstàncies concurrents, la bonificació del 90% en la quota resultat de
l’ICIO.

Atès que, per part de l’interessat, s’ha formulat petició, consta acreditat que l’immoble on es
realitzen les obres és la vivenda habitual de l’interessat, a la documentació tècnica aportada hi

consta la necessitat de les obres a realitzar per garantir la mobilitat de l’interessat, s’acredita un
grau de minusvalidesa superior al 65% i queda acreditada la mobilitat reduïda de l’interessat,
Vistos aquests antecedents i els informes que obren en l’expedient, la Sra. alcaldessa formula al
ple la següent proposta d’acord:
Primer.- Reconèixer a favor del SR. PERE VINÓS VILA, una bonificació del 90% a favor de
les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixen les condicions d’accés i habilitat dels
discapacitats, en els termes de la petició formulada, amb motiu de les obres autoritzades per
decret 226/2014 (Expedient LIOB 63/2014), segons s’indica:
1.
2.
3.
4.

PEM TOTAL ACTUACIÓ: 12.010 €
PEM ACTUACIÓ ADAPTACIÓ MOBILITAT: 11.380 €
BONIFICACIÓ: 11.380 € * 3, 5% = 398, 30 €. BONIFICACIÓ 90% s/398, 30 =358, 47 €.
IMPORT FINAL:
A) Import ICIO obra no bonificada: 630 € * 3, 5%. Import ICIO (1) =
22, 05 €
B) Import ICIO obra bonificada (2): 398, 30 € - 358, 47 € =
39, 83 €
C) IMPORT FINAL A ABONAR en concepte d’ICIO =
61, 88 €

Segon.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, un cop practicada la bonificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 (art. 4, apartat 4) per
import de SEIXANTA UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (61, 88 €), deixant
sense efectes la liquidació practicada en data 25/09/2014, per import de 420, 35 €.
Tercer.- Requerir, tanmateix, la liquidació corresponent a la taxa per tramitació d’expedients de
llicències d’obres menors per import de QUARANTA (40) EUROS, en els termes previstos a
l’Ordenança Fiscal núm. 6, article 7.3 (a).
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes legals oportuns.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per unanimitat dels set regidors
presents.
4. Ratificació del decret d’alcaldia núm. 31/2014.
Considerat que, en data 29 de desembre de 2014, es va dictar provisió d’alcaldia per la qual es
va acordar iniciar l’expedient per tal de procedir a l’anul·lació, si fos procedent, de drets
reconeguts en exercicis anteriors, als efectes que la comptabilitat municipal respongui a donar
una imatge fidel de la situació de la Corporació Municipal.
Considerant el contingut dels informes de secretaria així com l’informe d’intervenció, ambdós
de data 29 de desembre de 2014,
Considerant que, a l’empara dels antecedents exposats i tenint en compte les previsions dels
articles 66 a 70 i l’article 76 de la de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària, en
matèria de prescripcions i insolvències del deutor, es va considerar oportú dictar el decret
d’alcaldia núm. 331/2014, pel qual fou aprovada la modificació del saldo / anul·lació del saldo
inicial de drets reconeguts de pressupostos tancats per un import global de TRES-CENTS
SEIXANTA-SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC
(367.886, 25 €) CÈNTIMS, i acordant la pràctica dels assentaments comptables necessaris, a fi
i efecte de que aquestes operacions puguin tenir efectes en la liquidació del pressupost de 2014,
Considerant, no obstant, que en el punt tercer del referit acord es va preveure sotmetre aquest
decret a la ratificació per part del ple de la Corporació, a l’empara del que preveu l’art. 22.2.e)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article
212.4 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, que estableix la competència del ple de la Corporació en
l’aprovació del compte general,
Considerant, en definitiva, que arran d’aquest expedient es procedeix a l’anul·lació de drets
reconeguts d’exercicis anteriors que formarien part de les dades contingudes en el compte
general de 2013, per la qual cosa resulta procedent sotmetre aquest assumpte a la consideració
del ple de la Corporació,
Considerant els antecedents exposats la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació la
següent proposta d’acord:
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 331/2014, de 31 de desembre, relatiu a l’aprovació
de la modificació del saldo / anul·lació del saldo inicial de drets reconeguts de pressupostos
tancats per un import global de TRES-CENTS SEIXANTA-SET MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC (367.886, 25 €) CÈNTIMS, en els termes
acordats en dita resolució.
Segon.- Donar publicitat a aquest acord com legalment procedeixi.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per unanimitat dels set regidors
presents.
5. Ratificació del decret d’alcaldia núm. 38/2015.
Atès que en data 18 de febrer de 2015 es va dictar el decret d’alcaldia núm. 38/2015, per mitja
del qual es va autoritzar la cancel·lació de l’aval bancari formalitzat el 4 d’abril de 1997 per
l’entitat JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ “A” DE LA
PARTIDA MIRALBÓ-ROQUETES D’ALCOLETGE, amb l’entitat CAJA DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA, y a favor de l’AJUNTAMENT
D’ALCOLETGE, per un import de 2.987.066 pessetes ( actualment, 17.952, 63 €), equivalent al
12% del pressupost d’execució per contracta de les obres d’urbanització de la UNITAT
D’ACTUACIÓ “A” DE LA PARTIDA MIRALBÓ-ROQUETES D’ALCOLETGE amb motiu
de la inscripció registral el procés de normalització de finques pel sistema de compensació,
formalitzada el 2014,
Atès que, sens perjudici que aquest acord ha estat adoptat a l’empara de les competències
atribuïdes a l’alcalde de la Corporació en els termes de l’art. 53.1 (s) del TRLMRLC, la mateixa
resolució va preveure sotmetre l’acord al ple municipal per quant la imposició inicial de l’aval
esmentat fou adoptada per acord de ple de data 24 de juliol de 1996,
Vistos, doncs, els antecedents exposats, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació la
següent proposta d’acord:
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 38/2015, de 18 de febrer, relatiu a l’autorització de
la cancel·lació d’un aval bancari presentat per la Junta de Compensació de la Unitat “A”
Miralbó – Roquetes d’Alcoletge, de data 4 d’abril de 1997, en garantia de les obres
d’urbanització de dita Unitat d’Actuació.
Segon.- Notificar i donar publicitat d’aquest acord com legalment procedeixi.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per unanimitat dels set regidors
presents.
6. Correspondència d’interès.

Sense contingut.
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 331/2014, pel qual s’aprova la modificació de saldo / anul·lació de saldo inicial de drets
reconeguts de pressupostos tancats amb efectes en la liquidació de 2014 i s’acorda la pràctica
dels assentaments pertinents.
*Decret 4/2015, pel qual s’atorga llicència per obres en porxo a c/ Nou. Exp. 1/2015.
*Decret 5/2015, pel qual s’atorga llicència per obres d’arranjament de parets i altres al c/ Lleida.
Exp. 2/2015.
*Decret 6/2015, pel qual s’accepta renúncia presentada en una subvenció de façana al c/ Bassa
Bona.
*Decret 7/2015, pel qual s’atorguen 4 subvencions per llibres de text i altre material didàctic,
per import global de 360 €.
*Decret 8/2015,pel qual s’autoritza el canvi de titularitat en la cessió del nínxol núm. 321.
*Decret 9/2015, pel qual s’atorga a Endesa Distribución Eléctrica SLU llicència per obertura de
cates per nou subministrament al Polígon Gaberneres. Exp. 5/2015.
*Decret 10/2015, pel qual s’acorda el pagament dels 44 dies (24,04%) de la paga extraordinària,
paga addicional del CE i pagues addicionals del mes de desembre de 2012, amb càrrec a les
partides del Capítol I del Pressupost de 2015, per al personal a qui correspongui percebre-h
(D.A.12a de la LPGE 2015).
*Decret 11/2015, pel qual s’acorda el pagament a l’Escola Mare de Déu del Carme d’Alcoletge
de la quantitat de 90 € en concepte d’ajuts per adquisició de llibres i material didàctic adreçat a
diversos alumnes del centre.
*Decret 12/2015, pel qual s’acorda el pagament a l’Escola Mare de Déu del Carme d’Alcoletge
de la quantitat de 90 € en concepte d’ajuts per adquisició de llibres i material didàctic adreçat a
diversos alumnes del centre.
*Decret 13/2015, pel qual s’aprova una memòria valorada per l’arranjament de camins
municipals al terme d’Alcoletge per un import de 30.215,58 € (IVA inclòs), en els termes
descrits en el cos d’aquesta resolució.
*Decret 14/2015, pel qual s’acorda el pagament a l’Escola Mare de Déu del Carme d’Alcoletge
de la quantitat de 90 € en concepte d’ajuts per adquisició de llibres i material didàctic adreçat a
diversos alumnes del centre.
*Decret 15/2015, pel qual s’acorda aprovar el padró fiscal corresponent al 4t trimestre de 2014
de la taxa dels serveis d’aigua i clavegueram.
*Decret 16/2015, pel qual s’atorga llicència per obres d’execució de tanca a l’av. Catalunya.
Exp. 3/2015.

*Decret 17/2015, pel qual s’aprova l’expedient de contractació per la cessió temporal d’una
porció d’un total de tres immobles de titularitat municipal amb motiu de la gestió del servei wifi
del municipi.
*Decret 18/2015, pel qual s’atorguen 3 subvencions per llibres de text i altre material didàctic,
per import global de 259, 96 €.
*Decret 19/2015, pel qual s’acorda la baixa d’un gual al c/ Pompeu Fabra.
*Decret 20/2015, pel qual s’acorda la baixa d’un gual al c/ Nostra Sra. del Carme.
*Decret 21/2015, pel es requereix al banc BBVA, per tal que procedeixi a ingressar la quantitat
de 21.852 , en concepte d’execució de l’aval formalitzat per PROIBSA, S.L. en garantia de les
obres d’urbanització vinculades a la llicència 136/2005.
*Decret 22/2015 pel qual s’estableixen les condicions d’un gual al c/ Julià Carbonell.
*Decret 23/2015, pel qual pel qual s’acorda el pagament a l’Escola Mare de Déu del Carme
d’Alcoletge de la quantitat de 90 € en concepte d’ajuts per adquisició de llibres i material
didàctic adreçat a diversos alumnes del centre.
*Decret 24/2015, pel qual s’acorda el pagament a l’Escola Mare de Déu del Carme d’Alcoletge
de la quantitat de 90 € en concepte d’ajuts per adquisició de llibres i material didàctic adreçat a
diversos alumnes del centre.
*Decret 25/2015, pel qual s’atorga llicència per obres d’arranjament en local al c/ Major. Exp.
4/2015.
*Decret 26/2015, pel qual s’atorga llicència per obres de col·locació de rètol lluminós a l’av.
Lluís Companys.
*Decret 27/2015, pel qual s’atorga llicència per obres d’arranjament de paret de magatzem al c/
Concòrdia.
*Decret 28/2015, pel qual s’atorga a favor de la mercantil BOSCH-TOMAS, SCP llicència per
neteja interior i arranjament de coberta en nau del c/ Riu.
*Decret 29/2015, pel qual s’acorda la baixa d’un gual al c/ Montserrat Roig.
*Decret 30/2015, pel qual s’acorda aprovar el padró fiscal corresponent a la taxa de guals.
Exercici 2015.
*Decret 31/2015, pel qual s’acorda formalitzar una imposició de tipus fix amb l’entitat La
Caixa, per un termini de 12 mesos, a un tipus d’interès del 0,75% TAE, i liquidació mensual
d’interessos, per un import de 300.000 €.
*Decret 32/2015, pel qual s’inicia l’expedient de responsabilitat patrimonial d’acord amb la
petició formulada amb motiu d’un furt d’un quadre a la Sala Batec d’Alcoletge.
*Decret 33/2015, pel qual s’adjudica a Tecnologia Lliure SCP la cessió temporal d’una porció
de tres finques de titularitat municipal, per a la gestió del sistema wifi del municipi, en els
termes de l’expedient tramitat.
*Decret 34/2015, pel qual s’atorga un ajut a favor de la Parròquia Sant Miquel Arcàngel per
import de 8.189, 28 €, amb motiu de les obres de reforma de l’Església Parroquial

*Decret 35/2015, pel qual s’aprova les relacions de factures números 1/2015 i 2/2015, per
import global de 106.137, 27 €.
*Decret 36/2015, pel qual s’acorda la contractació temporal d’un TEI per substituir una baixa
per malaltia a la Llar d’Infants d’Alcoletge, des del 13 de febrer i fins a la reincorporació de la
titular de la plaça.
*Decret 37/2015, pel qual s’acorda l’atorgament d’un ajut de 8.500 € al Club Futbol Sala
Alcoletge, per tal de fer front a despeses de la temporada 2014/2015 i 2015/2016, en els termes
acordats en el PRESSUPOST MUNICIPAL 2015 i es procedeix al pagament de la quantitat de
4.250 € de dita quantitat (despeses temporada 2014/2015).
*Decret 38/2015, pel qual s’autoritza la cancel·lació de l’aval formalitzat per la Junta de
Compensació de la UA “A” de la Partida Miralbó-Roquetes, per import de 17.952, 63 €, amb
motiu de la inscripció registral del projecte de normalització de finques pel sistema de
compensació d’aquest sector.
En relació a la relació de decrets la regidora Sra. Ma. Lluïsa Prat demana informació sobre el
contingut del decret 32/2015, pel qual s’inicia l’expedient de responsabilitat patrimonial d’acord
amb la petició formulada amb motiu d’un furt d’un quadre a la Sala Batec d’Alcoletge.
Feta aquesta consulta la Sra. alcaldessa explica que aquest decret es correspon a l’expedient
derivat d’un furt d’un quadre que estava exposat a la Sala Batec. Explica que formava part
d’una exposició de la Sra. Silvia Colomina i que malauradament fou sostret, sense violència,
motiu pel qual té la consideració de furt i no s’inclou la seva cobertura en les assegurances dels
edificis de l’Ajuntament.
A partir d’aquí, explica la Sra. alcaldessa, l’autora va formular reclamació amb una valoració
pel quadre de 200 € que li fou reconeguda i aquest ha estat l’origen del decret. Precisament per
aquest motiu l’Ajuntament va decidir col·locar una càmera de videovigilància a l’entrada de
l’Ajuntament, com a mesura de protecció i dissuasòria davant l’eventualitat d’actes vandàlics
com l’exposat o d’altre tipus.
Tot seguit la mateixa regidora demana aclariments sobre el decret 33/2015, pel qual s’adjudica a
Tecnologia Lliure SCP la cessió temporal d’una porció de tres finques de titularitat municipal,
per a la gestió del sistema wifi del municipi.
En relació a aquest punt la Sra. alcaldessa explica que aquest decret te a veure amb l’expedient
tramitat per tal de procedir a la cessió temporal de l’espai on s’ubiquen les tres antenes que
donen servei a la xarxa wifi i que suposarien un total d’uns 5 m2. Amb això es garanteix la
correcta gestió de les antenes per l’empresa Tecnologia Lliure, per un període de 8 anys, però
explica que, en realitat, el que es fa es regularitzar i deixar degudament estipulat allò que, a la
pràctica, ja es venia duent a terme. Com a contraprestació, explica la Sra. alcaldessa, l’empresa
ha implantat gratuïtament els punts de connexió a la xarxa wifi en els diferents immobles i
instal·lacions municipals, en un total de 13 punts i no en cobra el seu manteniment.
Fets aquests aclariments tots els regidors resten assabentats del contingut d’aquests decrets.
8. Precs i preguntes.
La regidora Sra. Cecília Martí intervé per comentar que, al carrer Lluís Companys, ha
comprovat que els vehicles circulen a gran velocitat i recorda que, en el seu moment, es va
eliminar un rebot o pas elevat que forçava a reduir la velocitat del trànsit. Per això demana si
està prevista alguna solució al respecte.

La Sra. alcaldessa i el regidor Sr. Tomàs González comenten que, efectivament, es va eliminar
l’esmentat rebot o pas elevat perquè es trobava al mig del carrer Ausiàs March. No obstant això,
expliquen, són conscients de la problemàtica i aquest any es previst executar dos nous rebots o
passos elevats al carrer Lluís Companys i uns altres dos al carrer Mercè Rodoreda, d’acord amb
el que, cada any, preveu l’Ajuntament i, precisament, ja s’han demanat els corresponents
pressupostos.
Finalment la Sra. alcaldessa explica que es possible que es convoqui, quan estigui a punt, un
nou ple, probablement extraordinari, en el decurs del qual es tractaran els texts refosos dels
PMUS 3, 4, 5 i 6 redactats per l’arquitecta Sra. Giné i promoguts per l’Ajuntament i, també, el
concurs per a l’adjudicació del servei de l’escola de música.
En relació a aquest darrer punt la Sra. alcaldessa comenta que si bé, en un primer moment, els
estudis de música van ser de tipus extraescolar, posteriorment, es va convertir en escola de
música municipal, arran de la promoció d’aquestes escoles per la Generalitat, que les finançava
parcialment. Així va néixer l’Escola de Música Municipal d’Alcoletge que, fins ara, gestiona
l’Orfeó Lleidatà per mitjà de conveni. No obstant això es necessari, per tal de regularitzar
definitivament la situació, l’elaboració d’un plec de clàusules per tal de contractar per un
procediment públic i obert la gestió d’aquest servei; la qual cosa seria d’aplicació a partir del
proper curs escolar.
En aquest sentit, indica, s’hi està treballant i tant bon punt es disposi del plec, es podrà sotmetre
a la consideració del ple.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les disset hores
i trenta minuts del dia vint-i-sis de de febrer 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,

