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:

14/2007
ordinària
20 de desembre de 2007
de 21,00 h a 22,00
sala de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:
Pau Cabré Roure, alcalde
Joan Gilart Escuer, regidor
Núria Roure Miró, regidora
Robert Queral i Roure, regidor
Roser Llinàs Ibáñez, regidora
Antonio Roure Andreu, regidor
Josep Antoni Ortiz Roure, 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.
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
Sotmesa l’acta 13/2007 de 7 de novembre a criteri del Ple, s’aprova per assentiment.
2. Informes d’alcaldia
No n’hi ha.
3. Decrets d’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:
77. 07/11/23 Recepció Pavelló Poliesportiu
78. 07/11/26 Atorgament d’una targeta d’aparcament minusvàlid
79. 07/12/05 Delegació competències d’Alcaldia en favor de 1r tinent Alcalde per
absència
80. 07/12/13 Declaració de vehicle abandonat
81. 07/12/13 Declaració de residu d’un vehicle abandonat
El Ple s’assabenta.
4. Modificació de pressupost 4/2007 per traspàs de saldo de partides del pressupost
de despeses i majors ingressos
Atesa la necessitat d’adaptar el pressupost a les necessitats reals de funcionament;
El Ple per majoria absoluta aprova:
Primer: es modifica el pressupost general de la corporació 4/2007 per transferències de
partides del pressupost de despeses i majors ingressos que es concreta en:
Partides pressupost de despeses a disminuir
31/160
Quotes seguretat social
Partides del pressupost de despeses a incrementar
11/230 Òrgans de Govern - Dietes
11/226 Despeses diverses
12/213 Administració general - Maquinària, instal·lacions…
12/220 Material d'oficina
12/221 Subministraments
12/226 Despeses diverses
12/227 Treballs realitzats per altres empreses

118.000

1.000
7.300
3.500
1.600
1.200
1.000
1.000
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32/141
41/221
41/226
41/227
42/212
42/221
42/226
42/227
43/202
43/210
43/213
43/221
43/227
44/210
44/212
44/226
44/227

Promoció social - Altre personal
Sanitat - subministraments
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres empreses
Educació - Manteniment d'edificis
Subministraments
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres empreses
Habitatge i urbanisme - Lloguers edificis
Reparació i conservació d'infrastructures
Maquinària
Subministraments
Treballs realitzats per altres empreses
Benestar comunitari - Reparació i conservació inf.
Manteniment d'edificis
Despeses diverses
Treballs realitzats per altres empreses
Total

Partides pressupost ingressos majors ingressos
35102 Participació ingressos elèctriques
39402 Imprevistos
39901 Recursos eventuals
52100 Interessos comptes bancaris
Total
Partides del pressupost de despeses a incrementar
45/212 Cultura - Manteniment d'edificis
45/221 Subministraments
45/226 Despeses diverses
45/227 Treballs realitzats per altres empreses
46/226 Altres serveis comunitaris - Despeses diverses
51/210 Infrastructures bàsiques i t. - Reparació i cons. Inf.
62/131 Regulació comercial - Laboral eventual
62/226 Despeses diverses
Total

3.000
2.600
1.700
2.100
15.600
9.500
4.700
7.300
1.600
15.000
4.200
10.000
6.500
3.000
1.000
500
13.100
118.000

36.500
27.000
31.400
44.000
138.900

9.900
8.000
12.000
20.000
2.000
68.000
16.000
3.000
138.900

Quedant l’operació nivellada i sense dèficit.
Segon: Sotmetre el present acord a exposició pública, al Butlletí Oficial de la Província i
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini de quinze dies hàbils, en el que els
interessats podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple; si no es
produeixen reclamacions, l'acord esdevé ferm; cas contrari, el Ple disposarà del termini
d'un mes per a resoldre-les, d'acord amb el que estableix l'article 20 del R.D. 500/1990 de
20 d'abril.
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Acord adoptat amb els vots a favor dels regidors dels grups de CiU i PP (7), els
contraris d’ESQUERRA-AM, GIALP-EPM (3) i l’abstenció dels regidors de PSC-PM
(3).
5. Al·legacions als acords d’imposició de contribucions especials per canvi de
titularitat
Atesos els acords del Ple de 17 de gener de 2007, complementaris d’acords anteriors
d’imposició de contribucions especials per a les obres “Millora de la
urbanitzacióBuenos Aires”, “Pavimentació i millora de les instal·lacions de l’àmbit Pla
de la Cerdera” i “Pavimentació del Camí vell i accessos a Alpicat”, degudament
notificats per edictes i particularment;
Atès que s’han presentat les següents sol·licituds:
a) (25.10.07) ...
b) (26.2.07) ...
c) (8.11.07) ...
Atès que l’acord definitiu d’adopció del tribut fou el 17 de gener de 2007, s’ha procedit
al cobrament avançat, si bé el subjecte passiu es determina en el moment de la
finalització de les obres,
Vista la documentació presentada, el ple per majoria absoluta acorda:
Primer. Anul·lar la liquidació presentada a nom de ...
Segon. Anul·lar la liquidació presentada a nom de ...
Tercer. Modificar amb efectes de segon termini, i tercer si escau, el subjecte passiu
corresponent al carrer ...
Quart. Modificar amb efectes de segon termini, i tercer si escau, el subjecte passiu
corresponent al carrer ...
Cinquè. Notifiqui’s el present acord a les persones interessades i a l’Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.
Acord adoptat amb els vots a favor de CiU i PP (7) i l’abstenció de la resta (6).
6. Adhesió al conveni del Consell Comarcal del Segrià de contenidors soterrats
La disposició addicional desena del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques en l’apartat 5 preveu que mitjançant els acord corresponents
les comunitats autònomes i les entitats locals poden adherir-se a sistemes d’adquisició
centralitzada d’altres comunitats autònomes i entitats locals.
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Atès que l’Ajuntament d’Alpicat té delegada la prestació dels serveis de recollida de
residus, selectiva i fracció orgànica al Consell Comarcal del Segrià, que presta el servei
mitjançant contracte de gestió de serveis.
Atès que és necessària l’homogenització dels contenidors i és voluntat comarcal i
d’aquest ajuntament la implantació progressiva del sistema de contenidors soterrats.
El ple per unanimitat acorda:
1. Adherir-se al contracte marc de subministrament de contenidors soterrats sota la
modalitat d’arrendament amb opció de compra mitjançant procediment obert i
forma de concurs per a l’adopció de tipus i el compromís de la posterior
contractació dels ajuntaments mitjançant procediment negociat.
2. Notificar el presenta acord al Consell Comarcal del Segrià
3. Facultat a l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
7. Aprovació del Conveni de Col.laboració amb l’AMPA escola de música
Vista la proposta de Conveni de Col.laboració entre l’Ajuntament d’Alpicat i l’AMPA
escola de música d’Alpicat.
Vist l’article 88 de la Llei 32/1992, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, que estableix la
possibilitat que l’administració pública signi convenis amb entitats públiques o privades
que tinguin per objecte satisfer l’interès públic.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el citat conveni de col.laboració que es transcriu a continuació
Segon. Facultar a l’alcalde, Pau Cabré Roure, per a la signatura del conveni
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALPICAT I L’AMPA
ESCOLA DE MÚSICA
Alpicat a 20 de desembre de 2007
REUNITS
D’una banda l’Il·lm. Sr. Pau Cabré Roure, alcalde d’Alpicat, del qual s’ometen les
dades personals perquè actua per raó del seu càrrec (en endavant l’Ajuntament)
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De l’altra ... NIF ... com a president o presidenta de l’Associació de Pares i Mares
d’Alumnes del CEIP Dr. Serés d’Alpicat, NIF ... domiciliat a ... (en endavant l’AMPA)
ACTUEN
L’Ajuntament per acord del ple de 20 de desembre de 2007
L’AMPA per acord de ...
MANIFESTEN
. L’Ajuntament i l’AMPA en exercici de les seves facultats de promoció de l’educació i
de la cultura, fomenten i col·laboren mútuament en les tasques d’ensenyament musical,
el qual és un àmbit de futur a Alpicat, tant dirigit als alumnes del CEIP com a activitat
extraescolar com a escola de música oberta a la població en general.
. Per aquests motius, s’estableix una mútua interrelació entre l’Ajuntament i l’AMPA
tant pel que fa a mitjans tècnics i humans.
. L’AMPA, en l’inici de les activitats, ha col·laborat amb l’esforç de dotar
l’ensenyament musical amb divers material, que hom creu, i l’Ajuntament hi és d’acord,
hauria de formar part de l’inventari municipal pel futur.
. L’article 88 de la Llei 32/1992 de 26 de novembre, del Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix la possibilitat
de la signatura de convenis amb entitats públiques o privades, sempre que no siguin
contràries l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i
tinguin per objecte satisfer l’interès públic.
CONVENEN
. L’AMPA cedeix a l’Ajuntament el material que figura annex, de dotació d’escola de
música i que està valorada en 2.138,62 euros, IVA inclòs, en perfecte estat d’ús.
. L’Ajuntament rep l’esmentat material, l’incorpora a l’inventari municipal, i abona la
quantitat esmentada al punt anterior.
. La cessió és incondicionada, podent l’Ajuntament lliurement utilitzar el material, sigui
a través de l’AMPA, directament o bé per posterior cessió per qualsevol títol a tercer.
. La vigència d’aquest conveni s’esgota en el moment de la tradició del material i del
pagament de la quantitat assenyalada. No obstant això, aquest conveni se sotmet a la
normativa administrativa i en cas de dubte, la Junta de Govern Local, prèvia audiència
de l’AMPA, resoldrà.
Llegit i trobat conforme, es signa en duplicat exemplar i a un sol efecte. S’annexa còpia
certificada dels acords d’actuació i del material a lliurar.
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8. Verificació text refós del Pla Parcial número 6
Atès l’acord de 25 de juliol de 2007, pel qual s’aprovà provisionalment el Pla Parcial
número 6 nucli d’Alpicat;
Atès l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida d’11 d’octubre de 2007,
que acordà suspendre l’aprovació definitiva del PP-6 fins que mitjançant text refós,
verificat per l’ajuntament, s’incorpori diverses prescripcions;
En data 23 de novembre de 2007 Joan mallol Estany, en nom de Construccions Fergat,
SL i Immobiliària Amaltea 2000, SL presenta el “Text refós del PP-6 del nucli
d’Alpicat adaptat a la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme d’11 d’octubre
de 2007”;
El Ple per majoria absoluta, acorda:
Primer. Verificar el text refós del PP-6 del nucli d’Alpicat, redactat per l’arquitecte Joan
Mallol i Estany.
Segon. Trametre el present acord a la Comissió terrritorial d’Urbanisme.
Acord adoptat amb els vots a favor dels grups de CiU i PP (7) i l’abstenció de la resta
(6).
9. Aprovació de la documentació relativa al Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya 2008 - 2012
El Ple per majoria absoluta aprova la documentació relativa al Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya 2008 -2001, que en resum consisteix:
a) Obra número 1, per l’any 2008, “Urbanització carrer de Lleida”, segons
documentació de l’arquitecte Llorenç Gabàs i l’enginyer Ramon Gasulla Esteve, amb un
pressupost total de 4.071.722 euros, finançament 10 per 100 municipal, 40 per 100
subvenció i 50 per 100 contribucions especials.
b) Obra número 2, per l’any 2008, “Sala la Unió 4a fase” segons documentació de
l’arquitecte Albert Benet, amb un pressupost total de 461.183,91 euros, finançament 50
per 100 municipal i 50 per 100 subvenció.
c) Obra número 3, per l’any 2009, “Urbanització de plaça al carrer Major”, segons
documentació dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Segrià, amb un pressupost
total de 155.680,57 euros, finançament 50 per 100 municipal i 50 per 100 subvenció.
Acord adoptat amb els vots a favor dels grups de CiU i PP (7) i l’abstenció de la resta.
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10. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2007 de
nomenament del representant de l’Ajuntament a Localret
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2007 de nomenament de
l’Alcalde, Pau Cabré Roure, com a representant de l’Ajuntament d’Alpicat davant del
Consorci Localret, el ple per unanimitat acorda ratificar l’esmentat acord.
11. Assumptes d’urgència
Prèvia declaració d’urgència, Sra. Rodríguez dóna lectura al següent text:
“MOCIÓ QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA D’ALPICAT.
Cristina Rodriguez i Vila, en qualitat de regidora de l’ajuntament d’Alpicat:
Exposa:
Que desitja sotmetre a la consideració del Ple de l’Ajuntament, per raons d’urgència,
un assumpte no comprès en l’ordre del dia que acompanya la convocatòria de la sessió
plenària del dia ... (sic), considerant que tal assumpte no té cabuda en el torn de precs i
preguntes.
Les raons que justifiquen la urgència de l’assumpte són les següents:
Segons el decret legislatiu de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (DOGC núm. 3887 de 20/05/2003) en l’article
52 f, diu que una de les atribucions del ple es aprovar la plantilla del personal i la
relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions i el nombre i el règim
del personal eventual.
L’alcalde té l’atribució d’aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el
pressupost i la plantilla aprovada pel Ple.
L’ultima aprovació de plantilla de personal que el ple ha revisat ha estat el dia 16-042007. En aquesta revisió en cap moment s’hi va incorporar la plaça de subaltern del
CEIP Dr. Serès.
En l’acta de la Junta de Govern núm. 26/2007 es va aprovar amb caràcter d’urgència
aquesta plaça, donant-la al Sr. Josep Vergé i Gatius, amb un contracte d’obra i serveis
fins el 31 de desembre de 2007.
En el cas de màxima urgència per cobrir un lloc de treball el nomenament del
funcionari o la contractació del personal s’ha de publicar al BOP i al DOGC, casa que
si s’ha fet, i se n’ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que es tingui.
Això en cap moment s’ha fet.
En l’acta de la Junta de Govern 36/2007 del 10 de novembre se li renova el contracte
fins el 31 d’agost de 2008.
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Comissió de govern. Hi ha moltes persones d’Alpicat que els agradaria treballar de
conserge a l’escola, i si més poder participar de forma clara i transparent en aquest
lloc de treball. No és just que per motius d’urgència gens clars, ja que la previsió de la
falta del conserge ja s’hauria de saber amb molt de temps d’anticipació, les persones
interessades no puguin optar a aquest lloc de treball.
Segons l’article 52.2 j que diu, el ple ha d’aprovar la plantilla del personal i la relació
dels llocs de treball, tot això en els termes establerts per la legislació sobre la funció
pública, és a dir, s’ha de fer d’acord amb l’oferta pública d’ocupació, mitjançant una
convocatòria pública i el sistema de concurs, concurs-oposició o oposició lliure, però
sempre garantint el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, de mèrit i de
capacitat.
Això no ha estat així. No s’ha incorporat a la plantilla de personal i no està en el
pressupost 2007 de la corporació.
Els ajuntaments no poden nomenar o contractar personal si la plaça que s’ha de cobrir
no està prevista per la plantilla, però si que es pot deixar vacants o places sense cobrir.
En base a l’exposat i de conformitat amb l’establert a l’article 97.3 del Reglament
d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD
2568/1986 de 28 de novembre, sol·licita de l’Alcaldia que sotmeti a votació del Ple la
procedència del debat de l’assumpte, i en el cas de que el resultat de la votació sigui
positiu, es deliberi i voti l’adopció del següent acord:
TÍTOL:
1.- Concurs públic per regularitzar el lloc de treball de conserge de l’escola Dr. Ser és
d’Alpicat.
2.- Formalitzar l’oferta de treball sota l’aprovació del ple per incorporar-la a la
plantilla de personal.
3.- Una explicació del Sr. Alcalde o del regidor competent de perquè s’ha fet així les
coses sense seguir el que marca la llei municipal i de règim local.”
Contesta l’alcaldia dient que efectivament s’ha fet la contractació per motius d’urgència,
ja que s’està en converses amb el delegat d’Educació perquè el Departament assumeixi
la plaça, i oportunament es comentarà al Ple el resultat de les converses. No se sotmet a
votació la Moció, quedant per a un proper Ple.
12. Precs i preguntes
“PREC QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL ERC ALPICAT
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Sra. Cristina Rodríguez i Vila per a la seva presa en consideració pel senyor alcalde.
D’acord amb el previst a l’article 97.6 del Reglament d’organització, funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986 de 28 de novembre, el
regidor que subscriu formula el següent prec per a la seva presa en consideració per
senyor Alcalde, Pau Cabré.
Exposició:
Segons el decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i segons l’article 98, sessions de ple,
diu que l’Ajuntament ha d’atendre les necessitats i respondre als principis següents: un
d’ells és el dret de participació de tots els membres en el desenvolupament de les
sessions plenàries.
A la vista dels fets esdevinguts en el darrer ple del 25 de juliol, quan us atorgàveu
l’autoritat de restringir i prohibir l’ús de la paraula a tots aquells regidors que no
tinguessin la condició de portantveus dels respectius grups municipals, el nostre grup
municipal vol manifestar el seu desacord i censura aquesta mena d’actituds.
A banda de la més que qüestionable legalitat de la decisió, entenem gens legitima la
mesura en un espai democràtic de representació com ha de ser un ajuntament
democràtic del segle XXI, on totes les manifestacions dels regidors hi han de tenir
cabuda i ser escoltades.
Per tot això, DEMANO QUE reconsidereu aquesta pràctica i no reiterar-la en el
decurs dels propers plens.”
Contesta l’alcaldia dient que per motius d’eficiència, ara que s’han incrementat els
regidors de l’Ajuntament, és convenient que s’estableixin els parlaments dels portaveus.
“PREGUNTA QUE FORMULA EL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC
D’ALPICAT.
Destinatari de la pregunta: Sr Alcalde o qualsevol membre de l’equip de govern.
De conformitat amb el previst a l’article 97.7 del Reglament d’organització,
funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28
de novembre, el regidor que subscriu formula la següent pregunta per a que sigui
contestada en la pròxima sessió ordinària a celebrar pel Ple de l’ajuntament, sense
perjudici de que per part del seu destinatari vulgui donar-se contestació per escrit amb
anterioritat a dita sessió, en dit cas qui la formula entendrà complerta la resposta.
Exposició:
Segons l’article 249 gestió del servei públic 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 que
diu: La facultat d’establir el sistema de gestió del serveis públics correspon a la
potestat organitzadora del ens locals. Segons l’article 248 hi ha d’haver igualtat en
l’accés i participació en els serveis públics. Segons l’article 247, els ens locals han
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d’acordar la forma de la creació del servei públic, han de determinar la modalitat de
prestació del servei i el règim estatutari dels usuaris.
El gener del 2007, el conveni amb el COPLEF es va trencar per donar pas a una gestió
indirecta a través de concessió de la gestió i assessorament de les activitats esportives
del nostre municipi. Deixant de banda que aquesta atribució sigui o no competència del
ple...
Pregunto:
Perquè ara que es tenia l’oportunitat de fer les coses ben fetes, és a dir, treure a
concurs públic l’oferta de la gestió dels serveis esportius del municipi, respectant el
principi d’igualtat en relació amb totes aquelles persones que compleixen els requisits
establerts per la reglamentació del servei, no s’ha fet?
Perquè no s’ha seguit el que el decret legislatiu de funcionament i règim local marca?
Això no s’ha fet així. S’ha canviat la forma de contractació. D’un conveni amb una
entitat s’ha passat a una gestió indirecta amb la doble assignació pressupostaria, sense
prèvia consulta al ple, sense publicitar l’oferta del servei, sense convocar cap tipus de
concurs, res.”
Contesta el primer tinent d’alcalde:
“Tal com diu la senyora regidora d’ERC, l’art. 247 de la Llei municipal i de règim
local, possibilita que els ajuntaments, en ús de la seva potestat d’autoorganització,
prestin els serveis de forma indirecta.
Sens dubte, la posada en funcionament del PAVELLÓ POLIESPORTIU ha estat un dels
reptes més importants de la passada legislatura. L’equip de govern d’aquell moment
(us faré memòria, CIU I ERC) apostà per la GESTIÓ INDIRECTA, és a dir que una 3a
persona, física o jurídica, presta el servei municipal.
¿Per què? Doncs perquè el potencial que preveiem al pavelló poliesportiu i a totes les
instal.lacions esportives annexes, ens feia pensar que la gestió directa des de
l’Ajuntament seria ineficient.
Per aquest motiu CIU i ERC van contactar amb COPLEF (Col.legi de Llicenciats en
educació física i ciències de l’activitat física i de l’esport de Catalunya) per tal que,
com a Administració pública que també és i a través de la signatura d’un conveni de
col.laboració, s’ocupessin de la selecció de la persona o grup de persones que
prestarien els servei municipal.
El servei es prestà sense incidències i entenem que a satisfacció de tothom,
especialment dels usuaris. Transcorregut un any i mig, COPLEF ens manifesta que ha
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complert la seva missió i ens suggereix que contractem l’empresa que ell, el col·legi, ha
escollit i posat a proba.
Així ho varen fer, i el servei es prestà durant un any i mig. Els usuaris ens manifestaren
reiteradament la forma tant positiva com funciona el servei, i de mica en mica es
consolidà. Llavors, el mateix COPLEF, per simplificar la gestió ens proposar substituir
el conveni signat per un de nou on qui el signava era directament la persona designada
per ells i que prestava directament el servei.
Senyora regidora, queda palesa doncs, la bona fe i transparència amb que ha actuat
l’Ajuntament, l’actual i l’anterior. Em consta també que ha tingut a la seva disposició
tota la informació i documentació relativa a aquest expedient.
Agraeixo la seva preocupació pel passat, però nosaltres mirem i treballem pel futur.”
Sr. Expósito: a) Perquè s’ha incrementat el salari del gestor esportiu? En base a quins
criteris? No s’ha vetllat que sigui un treballador d’Alpicat.
b) Perquè CASSA ha passat la facturació de semestral a trimestral? D’aquesta manera
és més fàcil saltar els trams i s’acaba pagament més. Per altra manera el Ple no ha
tractat l’increment de tarifes. Alcaldia: és una imposició de l’ACA, i no hi ha increment
que no hagi passat pel Ple.
Sr. Ortiz. Demana per la situació personal de ... demana que l’Ajuntament en sigui
sensible. Alcalde: Alpicat va ser dels primers ajuntaments que van tenir conveni
col·lectiu, i no pateixi el Sr. Ortiz que l’Ajuntament d’Alpicat serà sensible a la situació
personal d’aquesta treballadora.
Sra. Rodríguez: a aquestes alçades del calendari no ha tingut accés a cap esborrany del
pressupost. Demana que el proper pressupost tingui la màxima participació. Contesta
l’alcaldia que el proper 27 hi haurà Ple de pressupostos.
Exigeix que es dignifiqui els despatxos dels grups municipals, que es troben en molt
mal estat i sense calefacció.
I sense que hi hagin d’altres assumptes a tractar, l’alcaldia clou la sessió. Certifico de tot
el tractat i debatut.

