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

11/2007
ordinari
25 de juliol de 2007
de 22,05 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
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. Acta de la sessió anterior
Sotmeses les actes de les sessions anteriors 9/2007 de 27 de juny i 10/2007 de 5 de
juliol a criteri del Ple, s’aproven per assentiment.
2. Informes alcaldia
Per part de l’alcaldia s’informa el Ple:
a)
Està en estudi l’ampliació del consultori local d’Alpicat, necessari després de
l’ampliació dels serveis. És previsible el seu inici imminent.
b)
És a punt de finalitzar l’ampliació de la segona fase del ceip Dr. Serés. Mancarà
la finalització del menjador escolar, que es farà properament.
c)
Lamentablement ha de comunicar que el secretari d’estat d’Infrastructures del
Ministerio de Fomento ha desestimat, dins de l’obra de l’autoriva, l’accés a Alpicat a
través de la zona lúdica. Ha demanat entrevistar-s’hi, i potser caldrà reprendre el recurs
contenciós administratiu que es va desistir en el seu moment.
3. Informar de la signatura dels decrets de nomenament de membres de la Junta
de Govern Local, delegacions de l’alcaldia i nomenaments de tinents d’alcalde
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:
DECRET 58/2007
Atesa l’existència de la Junta de Govern Local, en les condicions fixades a l’acord
plenari de 27 de juny;
Vistos els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, 53 i 54 del DL 2/2003 de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 41, 53 i 112 del RD 2568/1986 de 28 de novembre,
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i legislació
concordant,
DECRETO:
Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors senyors Joan Gilart
Escuer, Núria Roure Miró, Robert Queral i Roure i Antoni Roure Andreu.
Segon. Delegar en la Comissió de Govern les següents atribucions:
a)
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
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b)
El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat,
disposar despeses dins dels límits de la meva competència, concertar operacions de
crèdit amb exclusió de les contemplades a l’article 158.5 de la Llei d’Hisendes Locals,
sempre que estiguin previstes al pressupost i el seu import acumulat dins de cada
exercici econòmic no superi el 10 per 100 dels seus recursos ordinaris, llevat de les
operacions de tresoreria que em corresponguin quan l’import acumulat de les
operacions vives en cada moment no superi el 15 per 100 dels ingressos corrents
liquidats en l’exercici anterior; ordenar pagaments i rendició de comptes; tot això de
conformitat amb allò disposat a la Llei d’Hisendes Locals.
c)
Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovades pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries
que no siguin fixes i periòdiques.
d)
Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general
del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l’aprovació dels instruments de
gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris.
e)
Sancionar les faltes de desobediència a la meva autoritat o les infraccions de les
ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
f)
Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els 6.000.000 euros;
incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys,
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
g)
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.
h)
L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 euros, i també l’alienació del
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents: la
dels béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost. La de béns mobles, llevat
dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista en el
pressupost.
i)
Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat
expressament al ple o a la comissió de govern.
j)
Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les
lleis i els reglaments de desenvolupament.
k)
Les altres atribucions que expressament li atribueixin les lleis i les que la
legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
Tercer. Em reservo l’exercici d’aquestes competències delegades en cas d’urgència,
donant-ne compte a la propera comissió de govern.
Quart. Els regidors i regidores Roser Llinàs Ibáñez i Anselm Botan Pintó assistiran a les
Juntes de Govern Local en qualitat de tècnics responsables d’àrea, amb les mateixes
retribucions que per els membres.
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Cinquè. Faci’s públic aquest Decret mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província
de Lleida i comuniqui’s al ple en la seva propera sessió.
Alpicat, 12 de juliol de 2007”
“DECRET 59/2007
Atès que l’article 23.3 de la Llei 5/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim
local, 55 del DL 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i 46, 47 i 48 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals estableixen que l’alcalde
designa i revoca lliurement els tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta de
Govern Local; els tinents d’alcalde substitueixen l’alcalde, per ordre de nomenament, en
els casos de vacant, d’absència o de malaltia;
Vistos els articles esmentats més amunt i resta de legislació complementària,
DECRETO:
Primer. Nomenar primer tinent d’alcalde el regidor membre de la Junta de Govern Local
Joan Gilart Escuer.
Segon. Nomenar tinents d’alcalde els regidors i regidores membres de la Junta de
Govern Local Robert Queral i Roure, Núria Roure Miró i Antoni Roure Andreu.
Tercer. Fer públic aquest Decret mitjançant Edicte al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, tauler d’anuncis municipal i donant-ne compte al proper Ple.
El Ple s’assabenta.
4. Altres decrets d’alcaldia
En compliment d’allò establert a l’article 42 del RD 2568/1986 de 28 de novembre,
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades
locales, es posa en coneixement del Ple la signatura dels següents Decrets d’alcaldia:
19. 08/06/07. Convocatòria Ple 16 de juny.
20. 13/06/07. Cancel·lació de telèfons mòbils de regidors cessants.
21. 21/06/07. Aprovació del Pla de seguretat i salut i nomenament director d’obres de
pavimentació del camí de Malpartit.
22. 21/06/07. Aprovació inicial del projecte del camp de futbol, projecte de seguretat i
salut i coordinador de seguretat i salut
23. 22/06/07. Autorització per fer 2 fogueres de sant Joan
24. 26/06/07. Aprovació de 2 informes de qualificació urbanística
25. 26/06/07. Altes i baixes de les assegurances a membres electes de l’Ajuntament
26. 27/06/07. Contractació assegurances accidents alumnes curs ciate
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27. 27/06/07. Contractació assegurances accidents alumnes estades esportives, primer
torn
28. 27/06/07. El mateix, segon torn
29. 27/06/07. Contractació assegurances accidents alumnes curs ciate, pràctiques,
primer torn
30. 27/06/07. El mateix, segon torn
31. 27/06/07. Ordenació de despeses i aprovació de pagaments
32. 27/06/07. Aprovació d’acords de gestió recaptatòria, escombraries i cementiri
33. 27/06/07. Aprovació d’acords de subvencions
34. 27/06/07. Aprovació de llicències d’obres
35. 27/06/07. Aprovació venda parcel·la darrera PP6
36. 27/06/07. Aprovació relació d’hores fora d’horari 24/2007
37. 27/06/07. Concessió d’ajut extraordinari a Mans Unides de 190 euros
38. 28/06/07. Instar LCG perquè presenti reclamació de danys davant la companyia
asseguradora
39. 28/06/07. Modificació dels acords d’assegurances per canvis de darrera hora
40. 02/07/07. Convocatòria Ple 2 de juliol de 2007
50. 05/07/07. (S’ha produït un salt en la numeració per error) Assignació d’àrees dels
regidors
51. 10/07/07. Ordenació de despeses i aprovació de pagaments
52. 10/07/07. Donar d’alta 2 objectes tributaris al padró d’escombraries
53. 10/07/07. Aprovació d’hores fora d’horari 25/2007
54. 10/07/07. Adjudicació del projecte referent a la sol·licitud de subvenció de
participació ciutadana
55. 10/07/07. Autorització pel tancament parcial del trànsit al camí vell els dies 17 i 18
de juliol
56. 10/07/07. Autorització a FCC construcción SA per instal·lar aigua, llum i
clavegueram a les obres provisionals
57. 10/07/07. Inici d’expedient de ruïna al carrer Centre, 1 i 3
58. 12/07/07. Nomenament membres Junta de Govern Local i delegació de matèries
59. 12/07/07. Nomenament primer tinent d’alcalde i tinents d’alcalde
60. 17/07/07. Emplaçament de l’Ajuntament, recurs contencios administratiu 307/2007
El Ple s’assabenta.
5. Informe del Sr. Jutge de Pau
L’alcaldia dóna la paraula al senyor jutge de pau d’Alpicat, Antoni Gilart Narcís, el qual
comenta la trajectòria del Jutjat de Pau, dins dels seus 150 anys de funcionament, les
diverses trobades que van fent els jutges de pau, una d’elles a Alpicat, de la qual en va
rebre força felicitacions, i aprofita l’ocasió per fer lliurament d’un exemplar del llibre
“Els jutges de pau, 150 anys al servei de la justícia” a tots els regidors i regidores. A
continuació es transcriu la seva intervenció:
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“Poques vegades he assistit als plens, però es cert que mai ho havia fet com aquesta
vegada.
És un fet, que jo crec que mai havia passat aquí a Alpicat, dels altres pobles no en però
si d’aquest Alpicat.
Pel sol fet de ser membre de la Junta Directiva de l’Associació de Jutges de Pau de
Catalunya, amb 900 i escaig de Jutjats de Pau, no puc dir la xifra exacta, em desplaço
molt sovint per complir el meu treball, que m’he compromès, i d’allí on vaig sempre
miro de treure el millor profit, que em serveixi per a mi personalment i , com no, per a
Jutge de Pau del meu poble.
El 16 de Novembre de 2004 vàrem celebrar una Jornada de Formació per a Jutges de
Pau de la província de Lleida aquí Alpicat. L’Ajuntament, en aquest cas l’Alcalde Sr.
Pau Cabré, ens va deixar la Sala d’Actes del Casal. Tots els assistents vam quedar molt
contents perquè se’ns va oferir una estada molt bona.
El passat 30 de Juny, vàrem fer la presentació del llibre dels Jutges de Pau de
Catalunya, commemorant el 150è aniversari de la Justícia de Pau.
Vaig demanar la Sala “LA UNIÓ”, al nostre Alcalde Sr. Pau Cabré i vaig tenir la
resposta positiva, a més, oferint-se amb tot el que ens pogués ajudar, estant al seu
abast.
Tot va anar molt, bé, les persones que hi van assistir van quedar impressionades pel
local que tenim. El passat 18 de Juliol vàrem tenir reunió a Calella, els Jutges que
formem la Directiva, el President, Sr. Xavier Ten i la resta de la Junta em van dir, que
li fes arribar l’agraïment per l’atenció rebuda.
I ara fa, un punt centrat en aquest tema, i és pel dia 24 de Novembre d’enguany, i amb
espera de la resposta a l’autorització per ocupar la Sala “LA UNIÓ”, per celebrar el
20è aniversari de l’Associació Catalana en Pro de la Justícia de Pau.
Aquest acte consisteix, a fe un petit homenatge, a algunes persones que han estat o
estan vinculades al món de la Justícia de Pau, i també, alguns Jutges que són socis des
de la seva fundació.
Per què he intentat portar aquesta diada al meu poble? Doncs està molt clar:
Perquè tenim un local preciós i admirat per tots els que l’han vist, i se senten i ens
sentim ben acollits.
Per l’enllaç que tenim de Comunicació.
I perquè aquest dia està previst, que vinguin persones que si no és així, no solen
desplaçar-se massa.
Jo, sí que us dic, que mentre pugui, intentaré fer la feina que estic fent i portar cap al
meu poble, el millor que es puguin portar, sense perjudici de cap mena. Aquesta és la
intenció.
Per tant, l’any 2005 aquest acte de fer l’homenatge a determinades persones, es va
començar a la província de Barcelona, concretament a la localitat de Calella.
L’any 2006, es va fer a la província de Girona a la localitat de Sant Hilari de Sacalm.
Aquest any 2007, he procurat portar-lo al nostre poble, aprovat per tota la Junta
Directiva a la reunió de Calella, el mes de Gener de l’any present.
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L’any pròxim, toca a la província de Tarragona no està definida la localitat on es
celebrarà.
Espero que els regidors/es que componen la Comissió de Govern encapçalada per
l’Alcalde Sr. Pau Cabré, ens aprovi la sessió de la Sala “LA UNIÓ” per aquest dia 24
de Novembre de l’any present.
A l’Alcalde Sr. Pau Cabré, li faig lliurament de la carta que em va donar el nostre
President Sr. Xavier Ten, relacionada amb el 24 de Novembre, demanant suport de
cara a les despeses que a l’Associació comporta.”
“Fa 150 anys que tenim Justícia de Pau a Catalunya, des del 1855 fins al 2005, són els
150 anys.
A partir d’aquí, la Junta Directiva de l’Associació de Jutges de Pau de Catalunya,
vàrem creure que havíem de fer alguna cosa per commemorar aquest aniversari, total
que es va proposar fer un llibre. No ha estat fàcil arribar a aquest, però hi hem arribat,
per tant s’ha fet, s’ha editat i s’han fet o s’estan fent les presentacions a les quatre
províncies catalanes. A Barcelona ja s’ha fet, a Lleida també i de les dos que hem
presentat a Lleida, una l’hem feta aquí, al nostre poble, i l’altra a Tremp, el 30 de Juny
i l’1 de Juliol respectivament.
A Girona s’estan fent, el dia 21 d’aquest mes es va fer a Besalú, i l’altra es farà a
Peralada a primers de Setembre, les presentacions es fan segons el criteri dels
membres directius de l’Associació, que dos jutges per província, tret de Barcelona que
en té tres.
Així doncs, si em permeteu, us donaré un llibre a cada regidor o regidora que
representen al nostre poble, i al Sr. Xavier Rodríguez Secretari de l’Ajuntament. Al
nostre Alcalde Sr. Pau Cabré, li vaig obsequiar el mateix dia que es va fer la
presentació, també vaig lliurar un llibre a la Biblioteca del nostre poble, un llibre al
Mossèn, i també un llibre a cada Jutge de Pau que són els meus antecessors i que estan
plens de vida, com són el Sr. Rafael Gilart Capdevila i el Sr. Ramon Escuer Escuer.
Jo no us explicaré res del llibre, només recomano que el llegiu per saber què és un
Jutge de Pau.
Estic molt content d’obsequiar-vos-el i també, amb les condicions que ho faig.
Estic vivint una de les millors etapes de la meva vida, amb tots els pros i contres que hi
pugui haver, d’aquesta manera acabo el punt que toca al llibre.”
6. Aprovació extrajudicial d’obligacions
El Ple en ús de les seves atribucions aprova per assentiment la relació de factures
PL11/2007, que puja en total 635,42 euros.
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7. Aprovació del calendari de festes locals 2008
Atesa la necessitat d’acordar el calendari de festes locals de 2008, el Ple per unanimitat
aprova demanar com a festes locals de l’any 2008 els dies 19 de gener i 22 d’agost de
2008.
8. Aprovació de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alpicat, l’Associació
de jubilats i pensionistes d’Alpicat i la Fundació “la Caixa”
Vista la proposta presentada per la Fundació “la Caixa” perquè juntament amb
l’Associació de jubilats i pensionistes d’Alpicat i l’Ajuntament de conveni de
desenvolupament conjunt de programes i serveis per a la gent gran de la població, el Ple
per unanimitat aprova el següent
“ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ ALPICAT,
L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ ALPICAT I LA FUNDACIÓ
“LA CAIXA” (20/07/2007)

9. Acceptació de la integració dels municipis de Tèrmens i Albatàrrec a la
Mancomunitat intermunicipal d’abastament d’aigua de Pinyana
Vista la proposta de la Mancomunitat intermunicipal de l’abastament d’aigua de
Pinyana de 20 d’abril de 2007, d’incorporació dels municipis de Térmens i Albatàrrec a
l’esmentada Mancomunitat;
Vistos els articles 115 a 122 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la
Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, i 47 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local;
Vist l’informe de secretaria,
El Ple per unanimitat acorda:
Únic. Aprovar la incorporació dels municipis de Tèrmens i Albatàrrec a la
Mancomunitat intermunicipal de l’abastament d’aigua de Pinyana.
10. Anomenament de la Plaça de l’escorxador
Atesa la incorporació definitiva a la vialitat pública de l’espai delimitat pels carrer
Ricard Viñes i Nou, on històricament s’ha ubicat l’escorxador,
Atès que cal oficialitzar el nom amb el qual se’l coneix habitualment,
El Ple per unanimitat acorda:
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Primer. Anomenar “Plaça de l’escorxador” a l’espai urbà delimitat entre els carrers Nou
i Ricard Vinyes.
Segon. Comunicar l’acord anterior a l’Institut Nacional d’Estadística , empresa pública
“Correus”, facultant àmpliament l’alcaldia la tramitació oportuna.

11. Aprovació provisional del Pla parcial número 6 del nucli
Atesa l’aprovació inicial del Pla parcial número 6 del nucli feta per la Junta de Govern
Local de 26 de març de 2007, publicada al diari “la Mañana” de 4 d’abril de 2007 i
Butlletí Oficial de la Província número 51 de 10 d’abril de 2007, sense que s’hagin
produït al·legacions o reclamacions;
Atès que en data 4 de juliol de 2007 el promotor presenta text refós que inclou les
prescripcions fixades a l’acord d’aprovació inicial;
Vist l’informe tècnic i jurídic de 29 de juny de 2007;
Vist l’article 83 del DL 1/2005 de 26 de juliol, text refós de la Llei d’Urbanisme, 22.2.c)
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i legislació
concordant,
El Ple per majoria absoluta acorda:
Primer. Aprovar provisionalment el Pla parcial número 6 del nucli d’Alpicat, segons
projecte “text refós pla parcial residencial del sau número 6 d’Alpicat (Lleida)” de
l’arquitecte Joan Mallol Estany de data maig de 2007, presentada per Construccions
Fergat sl i Immobiliària Amaltea 2000 sl.
Segon. Trametre aquest acord juntament amb l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació definitiva si escau, facultant àmpliament
l’alcaldia.
Acord adoptat amb els vots a favor de les regidores i regidors Botan, Roure Andreu,
Llinàs, Queral, Roure Miró, Gilart i Cabré i l’abstenció de la resta.

12. Aprovació provisional del Pla parcial número 4 del nucli
Atesa l’aprovació inicial del Pla parcial número 6 del nucli feta per la Junta de Govern
Local de 20 de març de 2006, publicada al diari “la Mañana” de 2 de juny de 2006 i
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Butlletí Oficial de la Província número 81 de 13 de juny de 2006, sense que s’hagin
produït al·legacions o reclamacions;
Vist l’informe tècnic i jurídic de 20 de juliol de 2007,
Vist l’article 83 del DL 1/2005 de 26 de juliol, text refós de la Llei d’Urbanisme, 22.2.c)
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i legislació
concordant,
El Ple per majoria absoluta acorda:
Primer. Aprovar provisionalment el Pla parcial número 4 del nucli d’Alpicat, segons
projecte “text refós del pla parcial modificat del sau número 4 (pp4) d’Alpicat” dels
arquitectes Jesús Rafart Cortés i Cristina Fortuny Farrús, promogut per “Anfora
Hospitalet sa”.
Segon. Trametre aquest acord juntament amb l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació definitiva si escau, facultant àmpliament
l’alcaldia.
Acord adoptat amb els vots a favor de Botan, Roure Andreu, Llinàs, Queral, Roure
Miró, Gilart Escuer, Cabré, l’abstenció de Gilart Canadell, Pardell, Ortiz i els vots
contraris de Griñó i Expósito.

13. Verificació de la documentació del text separat de la modificació número 4 de
les Normes Subsidiàries de Planejament d’Alpicat referides als àmbits del Pla
especial de reforma interior número 1 i Pla parcial número 10
Atès l’acord plenari de 24 de novembre de 2006 pel qual, estimant recurs de reposició,
s’aprovà provisionalment la modificació número 4 de les Normes Subsidiàries de
Planejament d’Alpicat referides als àmbits del Pla especial de reforma interior número 1
i Pla parcial número 10 i simultàniament i condicionat a l’acord anterior el Pla de
millora urbana número 1;
Atès que l’acord anterior es sotmeté a exposició al públic durant el termini d’1 mes
sense que s’haguessin presentat reclamacions o al·legacions, trametent-se
consegüentment l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la
seva aprovació definitiva;
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme a Lleida sol·licita l’aportació de 2
projectes separats, aportats posteriorment pels promotors;
El Ple per majoria absoluta acorda:
Primer Verificar la documentació del text separat de la modificació número 4 de les
Normes Subsidiàries de Planejament d’Alpicat referides als àmbits del Pla especial de
reforma interior número 1 i Pla parcial número 10, segons projecte “modificació puntual
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normes subsidiàries i de planejament d’Alpicat setembre 2005 cid promociones sl” dels
arquitectes Pere Robert Sampietro i Josep M. Mezquida Casases.
Segon Trametre el document juntament amb el present acord a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida per a la seva tramitació oportuna, tot facultant l’alcaldia.
Acord adoptat amb els vots a favor de Botan, Roure Andreu, Llinàs, Queral, Roure
Miró, Gilart Escuer, Cabré, l’abstenció de Gilart Canadell, Pardell, Ortiz i els vots
contraris de Griñó i Expósito.

14. Assumptes d’urgència
L’alcaldia demana el pronunciament sobre la urgència de la inclusió a l’ordre del dia de
la moció presentada pels grups municipals d’Esquerra, PSC, que en principi també
assumeixen els altres grups, sobre la llar d’infants. El Ple per unanimitat aprova la
inclusió de l’assumpte en el punt de l’ordre del dia.
14.1. Moció sobre la llar d’infants municipal
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament d’Alpicat per tots els grups municipals:
1. Atesa la reunió celebrada el dia 19 de juliol de 2007 per l’AMPA de l’Escola
Bressol Municipal l’Estel d’Alpicat amb els pares i mares de l’esmentada escola,
una vegada escoltades, analitzades i recollides les seves propostes i la seva
voluntat de que la gestió de l’escola continuï sent municipal i l’equip de
treballadors que hi ha actualment.
2. Atesa la necessitat de regularitzar la situació contractual de l’equip de
treballadors que estan al càrrec de l’Escola Bressol Municipal l’Estel d’Alpicat.
3. Per tal de donar compliment a l’acord plenari de 17 de gener de 2007,
d’aprovació dels pressupostos i de la relació de llocs de treball,
Es demana al Ple de l’Ajuntament la votació del següent acord:
1. Que la gestió de l’Escola Bressol Municipal l’Estel d’Alpicat sigui Municipal
directa de manera definitiva ja que la direcció de l’Ajuntament no ha de ser altra
que contribuir amb la Generalitat en el desenvolupament d’una xarxa d’Escoles
Bressol públiques i gestionades pels Ajuntaments.
2. Que s’iniciïn els tràmits per la regularització.
3. Que en cas que la Generalitat assumís el servei, s’hi sobrogi en la totalitat,
inclosos els treballadors.
Moció aprovada amb l’abstenció de la regidora Sra. Griñó.
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15. Precs i preguntes
No n’ha ha.
I sense que hi hagin d’altres assumptes a tractar, l’alcaldia clou la sessió. Certifico de tot
el tractat i debatut.

