Ajuntament d’Alpicat
En compliment de l’article 10.2 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, es publica al web municipal,
transitòriament constituïda en seu electrònica, l’acta del ple. De conformitat amb
les previsions del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals,
la forma ordinària d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una
certificació administrativa lliurada per la secretaria de la Corporació o funcionari
autoritzat a tal efecte.
De conformitat amb allò previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i la Recomanació 1/2008 de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, en el text de les actes no consten reproduïdes les
dades de caràcter personal. Aquells que tinguin la condició d’interessats podran
consultar-ne el text íntegre a secretaria.
130225

ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

13/2007
extraordinari
7 de novembre de 2007
de 21,15 h a 23 h
sala de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:
Pau Cabré Roure, alcalde
Joan Gilart Escuer, regidor
Núria Roure Miró, regidora
Roser Llinàs Ibáñez, regidora
Antonio Roure Andreu, regidor
Jordi Pardell Pascual, regidor
Antoni Gilart Canadell, regidor
Pere Expósito Gilart, regidor
Maria Teresa Griñó Ortiz, regidora
Anselm Botan Pintó, regidor
Cristina Rodríguez Vila, regidora
F. Xavier Rodríguez Velimelis, secretari.
Ha excusat l’assistència els regidors Robert Queral i Roure i Josep Antoni Ortiz Roure.
C. de Lleida, 42
Telèfon 973736006
Fax 973736049
A/e: ajuntament@alpicat.ddl.net

Comprovat el quòrum necessari, l’alcaldia declara oberta la sessió, passant a debatre els
punts de l’ordre del dia.
1. Aprovació acta anterior
S’aprova per assentiment l’acta de la sessió anterior 12/2007 de 26 de setembre.

2. Informes alcaldia
L’alcaldia informa el Ple:
a) Avui s’ha inaugurat les Jornades de Salut, i felicita la regidor responsable Sra. Llinàs
per l’excel·lent organització.
b) En data propera els tècnics del Departament de Salut donaran el vistiplau a
l’esborrany de projecte presentat per aquest Ajuntament d’ampliació del consultori
local, que previsiblement es farà mitjançant conveni pel qual l’Ajuntament avançarà els
diners.
c) Avui s’ha fet la reunió constitutiva del consorci de Televisió Digital Terrestre (TDT)
entre els ajuntaments de Lleida, Alcarràs, Alfarràs, Almenar i Almacelles. Es preveu
que l’any 2009 començaran les emissions.

3. Decrets alcaldia
En compliment d’allò establert als articles 43, 44 i 46 del RD 2568/1986 de 28 de
novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i
legislació concordant, es posa en coneixement del Ple la signatura dels següents
Decrets:
64. 07/09/14 Atorgament d’una targeta d’aparcament minusvàlid
65. 07/09/14 Atorgament d’una targeta d’aparcament minusvàlid
66. 07/09/14 Atorgament d’una targeta d’aparcament minusvàlid
67. 07/10/03 Declaració de ruïna imminent c. Centre 1 i 3
68. 07/10/03 Atorgament d’una targeta d’aparcament minusvàlid
69. 07/10/03 Atorgament d’una targeta d’aparcament minusvàlid
70. 07/10/10 Vehicle abandonat
71. 07/10/16 Pròrroga de la llicència provisional a JCA Cinemes
72. 0710/22 Ordre d’enderroc
73. 07/10/22 Contenciós administratiu ...
74. 07/10/23 Baixes per caducitat del padró d’habitants
75. 07/10/29 Ampliació partida pressupostària
76. 07/10/31 Convocatòria Ple
El Ple s’assabenta.
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4. Aprovació extrajudicial de factures
Atesa la competència del Ple en l’aprovació extrajudicial d’obligacions, per majoria,
aprova la relació 13/PL de factures, que puja en total de 963,38 euros.
Acord adoptat amb les abstencions dels regidors dels grups d’Esquerra-AM, GIALPEPM i PSC-PM

5. Aprovació inicial de la modificació d’ordenances fiscals per a 2008
Atesa la necessitat d'adaptar els ingressos tributaris municipals als seus costos;
Atès l'increment constant dels costos dels serveis,
El Ple en segona votació i amb el vot de qualitat de l’alcaldia aprova:
Primer: La modificació de les següents ordenances fiscals:
O.F. 1, Impost sobre béns immobles, l’article 8 queda redactat de la següent manera:
Article 8. Tipus impositiu i quota

1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus
impositius següents:
- Béns immobles de naturalesa urbana: 0,55
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,703
Béns immobles de característiques especials: 0,55
2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les
bonificacions que siguin d'aplicació.

O.F. 2, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’article 6 queda redactat de la
següent manera
Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s'incrementaran per
l'aplicació sobre aquestes del coeficient del 1,763. Aquest coeficient s’aplicarà fins
i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de
pressupostos generals de l’Estat.
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La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que
disposa l’annex V del Reglament general de vehicles Reial decret 2822/1998, de 23 de
desembre, el qual derogà l’article 260 del Codi de la circulació a què es refereix la
regla 3a de l’article 1r del Reial decret 1576/1989, de 22 de desembre.
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes
serà el que es determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat.
En el seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament general de vehicles pel que
respecta als diferents tipus de vehicles.

O.F. 3, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
L'article 3.3 queda redactat de la següent manera:
3.3. El tipus de gravamen és el 4,00 per 100.

O.F. 4, Taxa de recollida domiciliària d'escombreries
L'article 6 queda redactat de la següent manera:
"6.1. La quota tributària consistirà en una quantitat que es determinarà en funció de la
naturalesa i la destinació dels immobles.
2. A aquest efecte s'aplicarà la tarifa següent:
concepte
Habitatge particular
Hotels, fondes, cafès i bars
Establiments comercials
Hotels i residencies fins 25 p
Id. de 26 a 50 p
Id. de més de 51 p
Industries… fins a 30 treballadors
Indústries… més de 31
treballadors

cost servei
65,28
158,59
67,24
221,31
500,56
780,23
215,53
430,70

gestió
residus
dep. residus
16,31
12,08
41,52
30,75
17,60
13,03
56,79
42,92
56,79
42,92
56,79
42,92
56,79
42,92
112,78

83,54

total
93,67
230,86
97,87
321,02
600,27
879,94
315,24
627,02

3. Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any.

O.F. 7 Taxa d'auto-taxis L'article 5è queda redactat de la següent manera:
D'autotaxi amb conductor
Epígraf segon. Autorització per a la transmissió de
Llicències. Inter vivos
Per causa de mort:
1. La primera transmissió a favor dels hereus forçosos
2. Transmissions ulteriors de llicències

196,68
102,37
19,68
39,32
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Epígraf tercer. Substitució de vehicles

7,84

O.F. 8. Taxa de cementiri municipal L'article 6è queda redactat de la següent manera:
Quota tributària. La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa
següent:
Epígraf primer: assignació de nínxols a perpetuïtat (part antiga)
a) Fila 1ª
550,72
b) Fila 1ª que tingui ossera de la seva exclusiva utilització
629,39
c) fila 2ª o 3ª
676,74
d) fila 4ª
141,68
Epígraf segon: Conservació i neteja
Per nínxol
6,29
Epígraf tercer: assignació de nínxols a perpetuïtat (part nova)
a) Per nínxol
1.064,26
b) Per nínxol amb ossera de la seva exclusiva utilització
1.165,21
Epígraf quart: assignació de nínxols per dipòsit d’urnes funeràries
a) Fila 1ª
218,40
b) Fila 2ª ó 3ª
312,00
c) Fila 4ª
218,40

O.F. 12. Taxa sobre el servei de veu pública L’article 3r queda redactat de la següent
manera:
a) Veu Pública:
a1) Difusió de notícies per mitjà de veu pública
b) Alpicat Ràdio
b1) 2 passis diaris, 15 dies
b2) 2 passis diaris, 30 dies
b3) 3 passis diaris, 15 dies
b4) 3 passis diaris, 30 dies
b5) 4 passis diaris, 15 dies
b6) 4 passis diaris, 30 dies
b7) Servei de passar disc de vinil a CD per particulars

1,44
70,01
105,01
105,01
140,02
140,02
175,02
7,00

O.F. 15. Taxa pels serveis de piscines i altres instal·lacions del Parc del Graó L'article 3r
queda redactat de la següent manera:

1. Accés a la zona de piscines
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1.A. Entrada individual qualsevol edat
3,67
1.B Abonament per a tota la temporada
de 3 a 12 anys
15,17
de 13 a 65 anys
19,00
majors de 65 anys
exempt
abonament de 4 entrades
7,56
(en el cas de famílies de més de 4 membres quedaran exempts
de pagament els integrants de la família que sobrepassin els 4 membres)
Els abonaments demanats posteriorment al dia 15 d'agost,
tindran una bonificació del 50 per 100.
1.C. Participació als cursos de natació
22,67
2. Ús privatiu de les pistes de tennis
Per cada hora i persona no resident a Alpicat
7,32
3. Ús privatiu del parc del graó
Ocupació per part d'entitats cíviques, culturals o recreatives,
al dia
189,99
fiança a retornar un cop que comprovat que el parc es troba en
les condicions idònies i de netedat.
189,99
entitats públiques d'Alpicat
exempt

O.F. 17 Taxa per parades situades en terrenys d'ús públic El quadre de tarifes de l'article
3r queda redactat de la següent manera:
a) Llicències per ocupacions de vies públiques amb vehicles per
a la venda
b) Llicències per ocupacions amb tòmboles i qualsevol
altra mena d'atraccions durant qualsevol festa, per m2
c) Llicències per ocupacions de terrenys amb parades a la venda
durant el mercat setmanal de qualsevol material, per m2
2. Reserva d'un lloc fix predeterminat, a més del paràgraf anterior
(la reserva tindrà lloc fins a les 8,30 h)

20,53 €/dia
0,82 €/dia
0,47 €/dia
16,40 €/dia

O.F. 18 Taxa de clavegueram L'article 5è queda redactat de la següent manera:
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de
presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat
fixa de 152,04 euros.
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de conservació de
la xarxa de clavegueram es facturarà a raó de:
Per cada habitatge
Per cada fonda, hostal i/o residència de fins a 20 places
Per cada fonda, hostal i/o residència de més de 20 places
Establiments industrials que generin abocaments no
tòxics de fins a 30 treballadors
Establiments industrials que generin abocaments
no tòxics de més de 30 treballadors

10,25
20,40
40,90
40,90
81,73
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O.F. 20. Impost sobre activitats econòmiques Els articles 8 i 9 queden redactats de la
següent manera:
Article 8. Coeficient de ponderació
D'acord amb el que preveu l'article 86 de la Llei reguladora de les hisendes locals,
sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un
coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del
subjecte passiu, segons el quadre següent:
Import net de la xifra de negocis (euros)

Coeficient
pond.

Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 ........................
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 ......................
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 ....................
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 ..................
Més de 100.000.000,00 ...................................................
Sense xifra neta de negoci ...............................................

1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del
subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides per
aquest i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article
4 d’aquesta Ordenança.
Article 9. Coeficients de situació
1.
Als efectes del que preveu l'article 87 de la Llei reguladora de les hisendes locals,
les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en les següents categories fiscals
Primera categoria: carrer Pla de Monsó (Camí Vell d’Alpicat), Robinals i Sant
Antoni
Segona categoria: resta de carrers
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica
físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de
coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1a
2a

3a

4a

5a

.....
.....

Coeficient aplicable
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3.8

1.62

3. Quan es tracti de locals confrontats a dos o més carrers, classificats en diverses
categories, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via superior, sempre que en
aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte.
O.F. 23 Taxa per l'ocupació de parcel·les a la fira "Ecojardí" L'article 3 queda redactat
de la següent manera:
"Les tarifes de la taxa regulada en aquesta ordenança són les que es fixen a
continuació pels dies de durada de la Fira:
Interior carpes
Exterior

18,43 €/m2
6,28 €/m2

O.F. 25 Taxa de reprografia i internet de la biblioteca municipal
L'article 3 queda redactat de la següent manera:
Fulls impresos:
Fulls impresos amb 1 fotografia en color:
Fulls amb més fotografies
Full imprès amb títol en color:
Venda de DVD per part de la biblioteca als
usuaris per tal d’emportar-se informació:
Fotocòpies de documents del fons DIN A4
Fotocòpies de documents del fons DIN A3
Fotocòpies de fora del fons DIN A4
Fotocòpies de fora del fons DNI A3

0,12
0,33
0,72
0,17
0,73
0,06
0,12
0,17
0,33

O.F. 26. Taxa per expedició de documents administratius L'article 3 queda redactat de la
següent manera:
Per fotocòpia de document
Compulsa, autentificació o bastanteig de documents per
secretaria
Certificats de convivència, residència o empadronament
Declaracions jurades
Certificació de documents o acords municipals
Informes urbanístics sense plànol
Informes urbanístics amb plànol
Certificats de qualificació urbanística
Altres certificacions i informes

0,17
0,72
0,79
3,63
7,32
7,32
11,01
35,45
0,72

Segon. Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament,
durant trenta dies comptats a partir de la publicació del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i
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presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat
sense haver-se'n formulat cap, els acords restaran aprovats definitivament.
Tercer. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i el text de la modificació, que entrarà en vigor
el dia primer de gener del 2008 i regiran mentre no s'acordi la modificació o derogació.
Acord adoptat en segona votació, amb el mateix resultat, els vots favorables del grup de
CiU (5), els contraris d’Esquerra-AM, GIALP-EPM i PSC-PM (5), i l’abstenció del PP
(1), i aprovada en la segona votació amb el vot de qualitat de l’alcaldia, en aplicació
d’allò disposat a l’article 98. d) del DL 2/2003, text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.

6. Aprovació del compte general de la corporació per a 2006
Atès el rendiment dels estats i comptes de l’Ajuntament d’Alpicat efectuat per
l’alcaldia;
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes de 25 de maig de 2007, el qual ha
estat exposat al públic mitjançant Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província
número 81 de 5 de juny de 2007;
Atès que durant el termini d’exposició al públic no s’han produït al·legacions;
El Ple per majoria acorda:
Primer. S’aprova el compte general de la corporació per a 2006.
Segon. Trameti’s a la Sindicatura de comptes la documentació legal necessària.
Acord adoptat amb els vots a favor del grup de CiU (5), els contraris de GIALP-EPM
(2) i l’abstenció de PP, Esquerra-AM i PSC-PM (5).

7. Convocatòria subhasta pública per l’obra “Sala la Unió 3a fase”
Atesa la necessitat d’iniciar les obres esmentades,
El Ple per unanimitat aprova les següent clàusules econòmico administratives
particulars i convocatòria de les obres:
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1a. El contracte d'obres per a l'execució de l'obra “centre municipal social i cultural
polivalent la Unió 3a fase” es regeix per aquest plec de clàusules administratives
particulars i la resta de normativa aplicable.
2a. Aquesta contractació té com a objecte la subhasta pública de l'obra esmentada.
3a. El tipus que ha de servir de base per a l'esmentada subhasta és el de cinc-cents set
mil dos-cents seixanta-nou euros amb divuit cèntims, (507.269,18), IVA inclòs.
4a. La garantia provisional que han de constituir els licitadors és equivalent al 2% del
pressupost del contracte i la garantia definitiva és del 4% de l'import d'adjudicació.
La regulació de la garantia esmentada s'ajusta als articles del llibre I, títol II, capítol III,
del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (LCAP), aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny i al llibre I, títol II, capítol III del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP),
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
5a. L'adjudicatari està obligat a executar les obres d'acord amb el projecte aprovat, el
qual quedarà exposat, juntament amb els plecs de clàusules corresponents, a la
Secretaria de la corporació, durant el període de presentació de proposicions, en hores
d'oficina.
6ª.1. D’acord amb els articles 78 i següents de la LCAP, les proposicions per optar a la
subhasta s’han de presentar a l’esmentada Secretaria, o es poden enviar per correu
durant el termini de 26 dies naturals següents al de l’última publicació de l’anunci
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
6ª.2. La forma de presentar la documentació és la prevista a l’article 80 del RGLCAP i,
per tant en la forma següent:
I) Un sobre tancat, en el qual s'ha de fer constar el següent:
"Sobre número 1 - Documentació i referències per optar a la subhasta de l'obra ..., que
presenta l'empresa ..., signat pel representant …"
Cal incloure-hi la documentació següent:
1) Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder validat quan l'oferta es
faci en nom d'una altra persona natural o jurídica.
2) Escriptura de constitució de la societat, o de la seva modificació posterior,
degudament inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la
representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat pel lletrat
funcionari de l'Administració pública.
3) Declaració expressa i responsable que l'empresa es troba al corrent dels pagaments de
les quotes de la Seguretat Social i de les seves obligacions tributàries d’acord amb el
previst als articles 13 i 14 del RGLCAP.
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4) Declaració jurada de no incórrer en els supòsits d'incapacitat o d'incompatibilitat que
preveuen els articles corresponents del llibre I, títol II, capítol I, de la LCAP i als
articles 9 i següents del RGLCAP.
5) Certificat de classificació expedit pel Registre d'Empreses Classificades de l'Estat o
del Registre Oficial de Contractistes d'una comunitat autònoma o còpia autenticada,
juntament amb una declaració jurada de la seva vigència en el:
Grup C, subgrup 2, categoria c.
6) Resguard acreditatiu d'haver constituït, a disposició de la corporació, de manera
reglamentària, la garantia provisional assenyalada.
7) Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als jutjats i tribunals
espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte. Aquestes empreses
hauran de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català o al castellà
(article 23 del RGLCAP).
II) Un altre sobre tancat, en el qual s'ha de fer constar:
"Sobre número 2 - Proposició econòmica per optar a la subhasta de l'obra ...., que
presenta l'empresa ..."
Cal incloure-hi la proposició ajustada al model que consta com a annex a aquest Plec.
7a. L'endemà de finalitzar el període de presentació de les proposicions o, si aquest és
festiu, el primer dia hàbil següent, la mesa, presidida pel president de la corporació o
membre en qui delegui i els vocals que reglamentàriament correspongui, qualificarà els
documents presentats dins el termini establert i en la forma pertinent.
7.1 Pel que fa a l'expressada qualificació, el president ordenarà l'obertura dels sobres
núm. 1 i el secretari certificarà la relació de documents que figuren en cada un d'ells.
7.2 Si s'observessin defectes materials en la documentació presentada, la mesa podrà
concedir, si ho considera convenient, un termini no superior a tres dies hàbils perquè el
licitador esmeni l'error.
8a. Davant la mesa, constituïda en la forma indicada en la clàusula anterior, s'efectuarà
l'acte d'obertura dels sobres núm. 2, que serà públic, i en aquest es consideraran citats
tots els licitadors mitjançant aquesta clàusula.
8.1 Aquest acte tindrà lloc a la Sala d'Actes de la corporació, a les dotze hores del dia
que en faci sis o, si aquest és festiu, el primer dia hàbil següent, comptat a partir de
l'endemà del d'acabament del termini de presentació de proposicions. En el cas que, dins
el termini, s'hagi anunciat la presentació de proposicions per correu que tinguin entrada
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a l' Ajuntament dins els deu dies següents a l'acabament del termini, es comunicarà als
interessats la data d'obertura.
8.2 Aquest acte s'ha de fer segons les normes següents:
a) Es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s'ordenarà l'arxiu, sense
obrir-los, dels sobres núm. 2 de proposició econòmica corresponents a les ofertes
rebutjades.
b) S'invitarà els assistents perquè manifestin els dubtes que puguin tenir o perquè
demanin les explicacions que considerin necessàries, i la mesa farà els aclariments i les
contestacions pertinents.
c) A continuació, i seguint l'ordre de presentació, el president de la mesa obrirà els
sobres núm. 2 i llegirà en veu alta les ofertes econòmiques de les proposicions admeses i
farà la proposta d'adjudicar l'obra a l'oferta més econòmica.
En el cas d'haver-hi dos o més proposicions econòmiques iguals, es decidirà
l’adjudicació mitjançant sorteig (article 87 del RGLCAP).
9a. L'adjudicació de l'obra la farà el Ple de la corporació, que s'ha d'ajustar a la proposta,
llevat que aquesta s'hagi produït amb infracció de l'ordenament jurídic o s'hagi produït
una baixa temerària segons els criteris establerts per l’article 85 del RGLCAP sense que
s'ofereixi garantia del compliment del contracte.
10a. L'adjudicatari està obligat al pagament de l'import dels anuncis i, en general, de
totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització (article 75 del
RGLCAP).
11a. El termini per a l'execució de l'obra és de nou (9) mesos.
Aquest termini començarà a comptar, un cop s'hagi signat l'acta de comprovació de
replanteig, des de l'endemà que li hagi estat notificada l'aprovació per la corporació del
pla de seguretat i salut en el treball, lliurat per l'adjudicatari.
12a. En el cas d'incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que
s'estableixin per causa no derivada de força major, la corporació contractant pot optar
per la resolució o per exigir-ne el seu compliment, i s'hi aplicaran les sancions que
determina l'article 95 de la LCAP.
13a. Per tal que el supòsit de força major pugui donar lloc a la pròrroga del termini
d'execució, ha de ser comunicat mitjançant escrit del facultatiu director de l'obra, en
endavant director, al president de la corporació, en el moment de produir-se, per tal que
pugui apreciar-se si la causa és justificada i, així, concedir la pròrroga en el termini
d'execució.
14a. El termini de garantia de l'obra és d’un any.
15a. El contracte que s'estableixi entre la corporació i l'adjudicatari és a risc i ventura
del contractista. L'Administració eludeix tota mena de perjudicis que el contractista

Ajuntament d’Alpicat
pugui ocasionar com a conseqüència de l'adjudicació de l'obra fins a la seva liquidació,
per la qual cosa se'l considera com a únic responsable, llevat que s'hagi produït per
causes imputables al projecte o a una ordre de l'Ajuntament.
16a. El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de
la seva execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i al projecte aprovats i a les
instruccions que rebi del director.
17a. El contractista té dret a percebre l'import de l'obra realment executada que resulti
de les certificacions mensuals expedides pel director.
Es pot fer el pagament per separat de les diferents aportacions que figuren en el
finançament de l'obra.
18a. El finançament de l'obra a contractar és previst en la partida número 45/613 del
pressupost de l'exercici aprovat definitivament per la corporació.
19a. El contractista no pot reclamar cap variació en els preus inclosos en els quadres del
pressupost del projecte, ni tampoc té dret a cap reclamació, basant-se en la
insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels
quadres de preus esmentats. En el cas que hi hagi contradicció entre les clàusules del
plec de prescripcions tècniques i facultatives, i les del plec de clàusules administratives
particulars, prevaldran les d'aquest darrer.
20a. El contractista no té dret en cap cas a la revisió dels preus del contracte.
21a. Les despeses d'assaigs i anàlisis dels materials i unitats d'obra són a càrrec del
contractista fins a un import màxim del 2% del pressupost d'adjudicació de l'obra.
22a. En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, si s'escau, de l'estudi bàsic,
l'adjudicatari està obligat a elaborar i lliurar a la corporació, en el termini màxim d'un
mes a comptar des de la realització de l'acta de comprovació del replanteig, un pla de
seguretat i salut en el treball, en el qual s'han d'analitzar, estudiar, desenvolupar i
completar les previsions contingudes a l'estudi de seguretat i salut en el treball o a
l'estudi bàsic, d'acord amb les prescripcions de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de
24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres.
No es pot iniciar l'execució de l'obra fins que la corporació hagi aprovat el pla de
seguretat i salut en el treball, lliurat per l'adjudicatari.
23a. L'adjudicatari ha de presentar al director de l'obra, en el termini de quinze dies a
comptar des de la notificació de l'adjudicació definitiva, un programa d'execució de
l'obra, de conformitat amb les especificacions assenyalades en el plec de prescripcions
tècniques i facultatives.
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24a. A tots els efectes, s'entén que les ofertes que formulin els contractistes comprenen,
a més del preu de contracta, l'impost sobre el valor afegit vigent.
25a. És obligació del contractista adjudicatari col.locar, al seu càrrec exclusiu, el cartell
anunciador a què fa referència les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya, any 2006, en què l'obra adjudicada és inclosa.
26a. Les cédules de crèdit local són admissibles per constituir les garanties provisional i
definitiva perquè tenen legalment la consideració d'efectes públics.
27a. Amb l'acceptació d'aquest Plec, s'entén que el contractista renuncia a qualsevol fur
i privilegi i se sotmet als tribunals competents per resoldre i conèixer les qüestions que
puguin suscitar-se.
28a. Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i
divergències que sorgeixin s'han de resoldre per la via administrativa o per la jurisdicció
contenciosa administrativa.
--------------------------ANNEX I
MODEL DE PROPOSICIÓ
Identificació de la persona que presenta la proposició
...., veí/veïna d..., amb domicili ..., amb el DNI número ......................, en nom propi/en
representació
d....,
(segons acredito
amb
el
poder
que
adjunto),
Manifesto: 1. Que estic assabentat/ada de l'anunci de subhasta per a l'execució de l'obra
número ..., titulada ..., de les clàusules administratives que regeixen l'esmentada
subhasta i del contingut del projecte tècnic.
2. Que accepto íntegrament les esmentades clàusules i el projecte, i em comprometo a la
seva execució per la quantitat de (en lletres i números) ... .... euros, que inclou la quota
de l'impost sobre el valor afegit (IVA) vigent.
... , ... d... de 200...
(Signatura de qui fa la proposta)
----------------------------------

8. Prendre nota del desistiment del Pla parcial número 4 promogut per ...
Vist l’escrit presentat per la senyora ..., en la seva representació i la de 8 més, on
sol.licita el desestiment de la tramitació de l’expedient del PP 4 del nucli d’Alpicat.
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El Ple per unanimitat dels 11 regidors dels 13 que de fet i dret el formen, acorda
acceptar el desestiment de la tramitació de l’expedient del PP 4 del nucli d’Alpicat i
comunicar-ho a la Comissió territorial d’Urbanisme de Lleida.

9. Aprovació del projecte de l’obra de deixalleria tipus A presentat pel Consell
Comarcal del Segrià
Vist el Projecte de Construcció d’una Deixalleria Tipus A a Alpicat, redactat pels
Serveis tècnics comarcals i aprovada pel Ple del Consell;
Vist l’art. 235 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i altra legislació
concordant.
El Ple per unanimitat acorda
1. Aprovar el Projecte de Construcció d’una Deixalleria Tipus A a Alpicat, redactat per
Josep A Petit Colell, cap dels Serveis tècnics comarcals, per import de cent seixantavuit mil cinc-cents dos euros amb vint-i-tres cèntims d’euro (168.502,23)
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Segrià, facultant l’alcaldia la
tramitació oportuna.

10. Facultació a l’alcaldia per la signatura de convenis i operacions jurídiques
complementàries per a l’ampliació del consultori
L’alcaldia demana al Ple que quedi facultada per a signar la documentació necessària
per a la signatura de convenis i operacions jurídiques complementàries per a l’ampliació
del consultori local. Acord adoptat amb el vot a favor del grup de CiU i PP (6) i
contraris de la resta (5)

11. Aprovació provisional de les NSP d’Alpicat en aplicació del conveni urbanístic
de la plaça Catalunya
A proposta de l’alcaldia s’exclou aquest punt de l’ordre del dia; ...
I sense que hi hagin d’altres assumptes, l’alcaldia clou el Ple. Certifico de tot el tractat i
debatut.
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