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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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Identificació de la sessió:
Núm.: 11/2019
Caràcter: ordinari
Data: 7 de novembre de 2019
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora: 19:00 hores

Assistents:
-

M. Carmen Lostao Otero, alcaldessa
Jordi Vila Cosconera, primer tinent d’alcalde
Josep Coma Solé, segon tinent d’alcalde
Susanna Fajula Cos
Francesc Espuga Balletbò
Ricard Pérez Llordés
Miquel Sala Muntada
Teresa Alert Rafel
Joan Figueras Espinagosa

Secretària interventora:
-

Esther Garrido Hernández

Es reuneix, per tant el quòrum legal reglamentari per la validesa de la sessió.

ORDRE DEL DIA:
Part resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Proposta d’aprovació de les festes locals del municipi d’Oliana per a l’any
2020.
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3. Aprovació, si s’escau, del Conveni per implementar la col·laboració directa del
Consell Comarcal de l’Alt Urgell en l’exercici de competències per a l’execució
de mesures del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere i adhesió al
projecte d’actuacions de la comarca en relació a les transferències rebudes
per l’ajuntament des de l’Administració de l’Estat.
4. Sol·licitud de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al
període 2020-2024.
5. Sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació per al finançament de
l’Escola de Música municipal, curs 2017-2018.
6. Proposta de modificació de l’ordenança reguladora del servei d’aigua (Annex
de tarifes).
7. Proposta d’acord d’adhesió al contracte derivat 2015.05.D02 de l’acord marc
de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a
l’empresa Endesa Energia, SAU (Exp. 2015.05.D01).
8. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 9_2019 en la modalitat de
suplement de crèdit.
9. Assumptes sobrevinguts.
10. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.

Part de Control i Informes:
11. Donar compte de diversos decrets d’alcaldia.
12. Donar compte de l’informe trimestral en relació al compliment dels termini de
pagament que determina la Llei de morositat (3er trimestre de 2019).
13. Donar compte de la informació a què es refereix l’article 207 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
14. Informes d’alcaldia.
15. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
L’acta de la sessió ordinària 8/2019, de data 5 de setembre de 2019, l’acta de la sessió
extraordinària i urgent 9/2019 de data 14 d’octubre de 2019 i l’acta de la sessió
extraordinària 10/2019 de data 21 d’octubre de 2019 han estat distribuïdes entre els
membres del ple amb anterioritat i per tant, es sotmeten a votació sense necessitat de
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ser llegides prèviament, de conformitat amb l’article 110.3 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya. S’aproven per unanimitat sense cap esmena.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

2.

Proposta d’aprovació de les festes locals del municipi d’Oliana per a
l’any 2020.

Tenint en compte que l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, el qual determina
que “les festes laborables, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran
excedir de catorze a l’any, de les quals, dos seran locals”.
Atès que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes
locals, seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels
municipis respectius,
Vist l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, sobre la regulació de la jornada de treball,
jornades especials i descansos, el qual determina que l’acord de l’Ajuntament de
proposta de les dues festes local, ha de ser adoptat pel Ple de la Corporació,
Per tot l’anterior, per unanimitat dels membres presents, el Ple de l’Ajuntament d’Oliana
ACORDA:
PRIMER.- Proposar com a festes laborals en tots els nuclis del municipi d’Oliana, per
l’any 2020, les següents:
 25 de febrer
 3 d’agost
SEGON.- Fer tramesa d’aquest acord als Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a
Lleida.
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

3. Aprovació, si s’escau, del Conveni per implementar la col·laboració
directa del Consell Comarcal de l’Alt Urgell en l’exercici de
competències per a l’execució de mesures del Pacte d’Estat en matèria
de violència de gènere i adhesió al projecte d’actuacions de la comarca
en relació a les transferències rebudes per l’ajuntament des de
l’Administració de l’Estat.
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Atès que, d’acord amb el contingut del Pacto de Estado en matèria de Violència de
Gènere aprovat pel Congrés dels Diputats el 28 de setembre de 2017, els Pressupostos
Generals de l’Estat han destinat transferències finalistes als ajuntaments, per a les
noves o ampliades competències reservades als ajuntaments, per al període 2019.
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Atès que l’import adjudicat a l’Ajuntament d’Oliana és el mateix que l’any anterior,
1.017,68 €.
Atès que la Resolució de transferències del fons de la Secretaría de Estado de Igualdad
als ajuntaments, incorpora enguany una modificació en el sentit que els ajuntaments
poden executar els fons rebuts directament o a través d’altres entitats locals:
Mancomunitats de municipis o comarques.
Atès que en el cas que els fons s’executin a través de les entitats locals esmentades,
els ajuntaments hauran d’acreditar que aquestes estan constituïdes per a la prestació
de serveis públics municipals entre els que s’inclouen els serveis per a la promoció de
l’erradicació de la violència de gènere, o bé que s’han creat específicament per a la
realització de programes o projectes amb càrrec als fons rebuts per al compliment del
Pacto de Estado en matèria de violència de gènere. A aquests efectes, els ajuntaments
aportaran, amb la justificació dels fons en els termes previstos a la Resolució, el conveni,
l’acord o l’instrument jurídic mitjançant el qual s’hagin constituït aquestes entitats locals.
Atès que per al període 2018 l’Ajuntament d’Oliana va adherir-se a la proposta d’abast
comarcal presentada pel Consell Comarcal, mitjançant l’aprovació per acord de ple.
Vista la proposta del Conveni per implementar la col·laboració directa del Consell
Comarcal de l’Alt Urgell en l’exercici de competències per a l’execució de mesures del
Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere i adhesió al projecte d’actuacions de la
comarca en relació a les transferències rebudes per l’ajuntament des de l’Administració
de l’Estat, tramès pel Consell Comarcal, i l’annex econòmic que incorpora, on detalla la
destinació de fons de cada ajuntament en els diferents projectes proposats.
Per l’exposat i per unanimitat dels membres del ple,

S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Conveni per implementar la col·laboració directa del Consell
Comarcal de l’Alt Urgell en l’exercici de competències per a l’execució de mesures del
Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere i adhesió al projecte d’actuacions de la
comarca en relació a les transferències rebudes per l’ajuntament des de l’Administració
de l’Estat, que s’adjunta a aquesta acta com Annex I i procedir a la seva signatura.
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SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell en el termini màxim
de deu dies.
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.
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Després de la votació d’aquest punt, el regidor Ricard Pérez, portaveu del grup municipal
Junts per Oliana, comenta que és possible que quedés un romanent d’aquesta
subvenció de l’any anterior i en aquest cas proposa que fer un curs de defensa personal,
ja que anteriorment se n’havia fet algun, amb molt bona acollida.

4. Sol·licitud de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per
al període 2020-2024.

5. Sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació per al finançament
de l’Escola de Música municipal, curs 2017-2018.
Atès que en data 1 de juliol de 2019 s’ha publicat al DOGC l’Ordre EDU/125/2019, de
21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió
de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles
de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018 i vista la Resolució EDU/2773/2019,
de 9 d’octubre, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la
concessió de les subvencions regulades a la ordre esmentada, publicada al DOGC
núm. 7993 de data 31 d’octubre de 2019.
Atès que l’Ajuntament d’Oliana és titular de l’Escola de Música municipal i per tant pot
ser beneficiari de les subvencions del Departament d’Educació indicades; i vistes les
dades de l’Escola de Música Municipal que consten en aquest ajuntament referents al
curs 2017/18, les quals indiquen un import de despesa de 95.630,95 € corresponent a
aquest curs.
Per l’exposat i per unanimitat de tots els membres, el Ple de l’Ajuntament d’Oliana
ACORDA:
PRIMER. Sol·licitar un ajut de 60.000,00 € a la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment del
funcionament de l’Escola de Música municipal durant el curs 2017/18, d’acord amb les
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bases reguladores dels ajuts i la resolució de convocatòria indicades a la part expositiva
d’aquest acord.
SEGON.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.
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6. Proposta de modificació de l’ordenança reguladora del servei d’aigua
(Annex de tarifes).
A proposta de l’alcaldessa, es retira aquest punt de l’ordre del dia.

7. Proposta d’acord d’adhesió al contracte derivat 2015.05.D02 de l’acord
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU (Exp.
2015.05.D01).
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”:
Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA
(Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots
AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització
efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
Atès que posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016,
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc
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del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre
els empreses seleccionades en l’Acord marc.
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Atès que en data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a
l’apartat anterior.
Atès que en data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació
del corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel
que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu
favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de
contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de
l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017
mitjançant la signatura del corresponent contracte.
Atès que en data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
Atès que en data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
Atès que en data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica.
Atès que en data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat
D01, ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la
tercera pròrroga del citat contracte.

CVE: 20200-06278-17538-11415

AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 374/2019
Descripció.: Sessió 11/2019. Ple ordinari 07.11.2019

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Atès que en data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera
pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del
procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat
l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
Atès que a conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la
Comissió executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per
l’adjudicació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm.
2015.05.D02).
Atès que en data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019
va convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
Atès que en data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública
a la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del
contracte derivat.
Atès que en data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió
del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
Atès que per acord de ple de data 13 de desembre de 2018 l’Ajuntament d’Oliana va
aprovar la segona pròrroga del contracte de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals per un termini de 12 mesos, des de l’1 de gener de
2019 fins al 31 de desembre de 2019.

Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
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l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01).
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Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte
a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al
règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant
aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, per unanimitat de tots els seus membres, el ple de
l’Ajuntament d’Oliana

ACORDA
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Oliana al contracte derivat (Exp. 2015.05
D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de
gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més.
Condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot BT1

2.0A

129,275

Sublot BT2

2.0DHAP1

153,682

Sublot BT3

2.0DHAP2

74,015

Sublot BT4

2.0DHSP1

152,397

Sublot BT5

2.0DHSP2

81,426

Sublot BT6

2.0DHSP3

69,899

Sublot BT7

2.1A

145,415

Sublot BT8

2.1DHAP1

167,407
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Sublot BT9

2.1DHAP2

89,37

Sublot BT10

2.1DHSP1

167,865

Sublot BT11

2.1DHSP2

97,008

Sublot BT12

2.1DHSP3

82,541

Sublot BT13

3.0AP1

114,198

Sublot BT14

3.0AP2

100,212

Sublot BT15

3.0AP3

72,623

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

98,851

Sublot AT2

3.1AP2

91,014

Sublot AT3

3.1AP3

72,865

Sublot AT4

6.1AP1

114,934

Sublot AT5

6.1AP2

97,737

Sublot AT6

6.1AP3

90,992

Sublot AT7

6.1AP4

81,417

Sublot AT8

6.1AP5

74,936

Sublot AT9

6.1AP6

65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

Període 2

Període 3

24,437330

16,291555
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Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

3.1 A

59,173468

36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427

19,586654

14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177
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Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de
31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).

SEGON.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM.
QUART.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

8. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 9_2019 en la
modalitat de suplement de crèdit.
A proposta de l’alcaldessa, es retira aquest punt de l’ordre del dia.

9. Assumptes sobrevinguts.
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, S’APROVA per
unanimitat.

9.1 Ratificació de l’aportació de l’Ajuntament d’Oliana al Consorci Segre
Rialb, per a l’anualitat 2020.
Atès que l’Ajuntament d’Oliana, juntament amb els Ajuntaments de Ponts, Baronia
de Rialb, Tiurana, Peramola i Bassella, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Consell
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Comarcal de la Noguera i la Diputació de Lleida, forma part del Consorci Segre
Rialb (CSR).
Vist el Certificat de la Junta de Govern del CSR, de data 31 d’octubre de 2019, en
el qual s’estableixen les aportacions dels diferents ens consorciats per l’anualitat
2020, i tenint en compte que es determina una aportació de 3.500 € pels
ajuntaments que en formen part.
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Per tot l’anterior, per unanimitat dels membres presents

S’ACORDA:
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern del CSR, de data 31 d’octubre de
2019, Aprovació de les aportacions dels membres del Consorci Segre Rialb per
l’anualitat 2020, i aprovar una aportació per import de 3.500 € al Consorci Segre
Rialb, per l’anualitat 2020.
SEGON.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament d’Oliana d’incloure consignació
pressupostària suficient i adequada en l’aplicació 920/467 del pressupost de la
Corporació per a l’anualitat 2020, per tal de fer front a aquesta aportació.
TERCER. Comunicar aquest acord al Consorci Segre Rialb.
QUART.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

10. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.
Es ratifiquen els Decrets d’Alcaldia que s’adjunten a aquesta acta com Annex II, per
unanimitat dels assistents.

Part de Control i Informes:
11. Donar compte de diversos decrets d’alcaldia.
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia que s’adjunten a aquesta acta com Annex III.
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12. Donar compte de l’informe trimestral en relació al compliment dels
termini de pagament que determina la Llei de morositat (3er trimestre
de 2019).
Atès que el període mig de pagament (PMP), definit en el Real Decret 635/2014, de 25
de juliol, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics.
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Atès que d’acord amb l’article 3 del RD 635/2014, i amb allò establert en la Guia per la
complementació de l’aplicació i el càlcul del PMP de les EELL, la informació del segon
trimestre de 2018 que cal subministrar es la següent:






Rati de les operacions pagades:
Import dels pagaments realitzats:
Rati d’operacions pendents:
Import dels pagaments pendents:
PMP:

21,05
109.282,24 €
15,58
30.485,25 €
19,86

PMP Global




Import dels pagaments realitzats:
Import dels pagaments pendents:
PMP:

109.282,24 €
30.485,25 €
19,82

D’acord amb l’article 6, apartat 2, del RD 635/2014, les corporacions locals hauran
de remetre al Ministeri d’hisenda i publicar a la pàgina web la següent informació,
referida al trimestre anterior:





El PMP global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie històrica.
El PMP trimestral de l’entitat i la seva sèrie històrica.
La rati trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie
històrica.
La rati d’operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la
seva sèrie històrica.

Per l’exposat i en compliment de la normativa esmentada, es dona compte al ple de
l’informe del tercer trimestre de 2019 del període mitjà de pagament de l’Ajuntament
d’Oliana.

13. Donar compte de la informació a què es refereix l’article 207 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Atès que l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), estableix que la
intervenció de l’entitat local remetrà al Ple de l’entitat, pel conducte de la presidència,
informació de la execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per
operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació,
en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.
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Atès que el contingut d’aquesta informació es troba regulada en les normes 52 i 53 de
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per qual s’aprova la Instrucció del model de
comptabilitat local (ICAL Normal). La Norma 53 de la ICAL Normal, estableix que
aquesta informació haurà de contenir dades relatives a:
a) L’execució del pressupost de despeses corrents.
b) L’execució del pressupost d’ingressos corrents.
c) Els moviments i la situació de la tresoreria.
Atès que la informació de l’execució del pressupost de despeses haurà de posar de
manifest, per cada aplicació pressupostària, com a mínim:
a)
b)
c)
d)

Els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius.
Les despeses compromeses.
Les obligacions reconegudes netes.
Les pagaments realitzats.

Així mateix es farà constar el percentatge que representen: les despeses compromeses
respecte als crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes respecte als crèdits
definitius i els pagaments realitzats respecte a les obligacions reconegudes netes,
Atès que la informació de l’execució del pressupost d’ingressos corrents, posarà de
manifest per cada aplicació pressupostaria, i com a mínim, l’import de:
a) Les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives.
b) Els drets reconeguts nets.
c) La recaptació neta.
Així mateix es farà constar el percentatge que representen: els drets reconeguts nets
respecte a les previsions definitives i la recaptació neta respecte als drets reconeguts
nets.
Atès que la informació sobre els moviments i situació de la tresoreria posarà de manifest,
com a mínim, els cobraments i pagaments realitzats durant el període de la informació,
així com les existències en la tresoreria al començament i al final del període.
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Es dona compte de la següent informació referida a 30 de setembre de 2019:

A) Liquidació pressupost de ingressos per capítols.
S’adjunta com Annex IV

B) Liquidació pressupost de despeses per capítols
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S’adjunta com Annex V

C) Liquidació pressupost de despeses per programes:
S’adjunta com Annex VI

D) Tresoreria:
Existències inicials Cobraments
Pagaments
Existències finals
525.021,61 €
3.338.146,65 € 3.457.552,88 € 405.615,38 €

14. Informes d’alcaldia.
a.

Proposta d’instal·lació de publicitat a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.

L’alcaldessa informa que ha rebut una proposta de l’empresa ARS Publicitat per a
col·locar rètols publicitaris a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, per la qual abonarien
la quantitat de 1.000,00 € anuals a l’ajuntament. S’està estudiant urbanísticament aquest
assumpte per saber que tràmits que cal complir.

b.

Via ferrada Serra de les canals.

S’està acabant de fer la via ferrada de la Serra de les Canals per part del Consell
Comarcal. En relació a les cessions que van fer els propietaris dels terrenys per aquesta
actuació, fa saber als membres del ple que falten les cessions de tres propietaris i que
un dels veïns va demanar una contraprestació a canvi d’aquesta cessió, que consistia
en un abonament anual a l’àrea d’esports familiar mentre durés la cessió, que està
establerta fins al 2030, en els documents de cessió.
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c.

Captació aigua Les Fonts.
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En relació a la subvenció concedida per la Diputació de Lleida per a la millora i adaptació
de la captació d’aigua destinada a consum a Les Fonts, s’ha concedit una pròrroga d’un
any per executar l’actuació, que finalment haurà d’estar feta abans del 31 de desembre
de 2020. S’està estudiant, una proposta tècnica diferent a la inicial, que podria abaratir
el projecte i ser visual i arquitectònicament més sostenible.

d.

Propers plens ordinari i extraordinari

Proposa que el proper ple ordinari, que pertocaria celebrar el dijous 2 de gener de 2020,
sigui posposat al proper dijous, dia 9 de gener. La resta de membres del ple s’hi mostren
d’acord.
Alhora informa que està prevista la celebració d’un ple extraordinari el proper 25 de
novembre per a l’aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2020. El regidor Ricard
Pérez demana poder disposar de la proposta de pressupost una setmana abans del ple
per tal de tenir temps suficient per estudiar-lo.

15. Precs i preguntes.
El Sr. Ricard Pérez, portaveu del grup municipal Junts per Oliana, intervé en aquest punt
i manifesta la seva preocupació pel caire que ha agafat enguany la Fira de Tots Sants,
en el sentit que molta gent li ha comentat que semblava un mercat gran més que no pas
una fira d’artesania. Durant els anys que el seu grup municipal va ser al càrrec de la
organització d’aquesta fira, sempre es va procurar que els artesans rebessin un
tractament diferent de la resta de firaries, sobretot pel que fa a la seva ubicació, i
enguany s’ha barrejat tot plegat. Per altra banda, considera que els animals que
tradicionalment eren presents a la fira i aquest any no hi ha estat, formaven part del seu
esperit. Diu que aquesta fira, tot i que vingui molta gent de fora, ha de ser per la gent del
poble, i ho diu en relació a que s’ha dificultat el pas a les entrades a alguns comerços,
amb els perjudicis que això pot comportar als seus propietaris. Lamenta el fet de no tenir
enguany parades a dalt, ja que quan hi eren, la gent voltava més pel poble i coneixia
altres comerços del municipi.
L’alcaldessa, en relació a aquesta intervenció, agraeix el seu to constructiu i diu que
s’hagués agraït també conèixer aquestes consideracions abans de que tingués lloc la
fira, a la qual cosa el Sr. Ricard Pérez comenta que havent-se reunit amb anterioritat per
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altres qüestions, la Sra. Alcaldessa no li va fer cap pregunta respecte l’organització de
la fira.
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En relació a l’absència d’animals enguany, comenta la Sra. alcaldessa que va ser una
decisió que es va prendre de comú acord amb els pagesos del poble, per diferents
motius. Finalment es mostra d’acord en què cal evitar la dificultat en l’accés als
comerços del poble i cal corregir-ho de cara a properes edicions.
El Sr. Ricard Pérez, seguidament fa referència a l’escrit publicat a les xarxes socials pel
grup Fem Oliana, en resposta al comunicat emès pel grup municipal Junts per Oliana
respecte l’aprovació de la modificació de diferents ordenances fiscals al passat ple
extraordinari del dia 21 d’octubre. A l’escrit esmentat es fa referència a que si bé el grup
municipal Junts per Oliana va manifestar que al final del seu mandat el deute de
l’ajuntament estava totalment liquidat, continua existint un deute a la Mancomunitat de
Residus del qual a l’Ajuntament d’Oliana li pertoca assumir-ne el pagament d’uns
100.000 €, quan aquesta va ser presidida pel Sr. Miquel Sala. El Sr. Ricard Pérez fa un
repàs de les presidències que ha tingut la mancomunitat durant els mandats anteriors i
fa referència a dades comptables de tancament dels diferents exercicis per deixar clar
que el deute històric de la mancomunitat en cap cas es va generar durant la legislatura
en què el Sr. Sala en va assumir la presidència.
L’alcaldessa i el 1r Tinent d’alcalde, el Sr. Jordi Vila, intervenen i diuen que no es volia
expressar que el deute hagués estat generat durant l’anterior mandat, si no que el que
es volia expressar és que el Sr. Sala era coneixedor de la situació i d’aquest deute
pendent de pagament. Demana disculpes si es va entendre en un sentit diferent al què
es pretenia.
Continua el Sr. Ricard Pérez aclarint que el deute al qual es fa referència, en aquests
moments no es pot afirmar que sigui l’ajuntament qui n’hagi de fer front, si no que l’entitat
deutora és la mancomunitat de residus, ja que no s’ha adoptat cap acord a l’Ajuntament
d’Oliana en aquest sentit.
En relació a la referència que es fa del Pla Econòmic Financer (PEF) vigent, està d’acord
en què per a assumir més despesa és necessari assegurar un augment dels ingressos
que permeti fer-ne front. Recorda que el seu grup municipal també va suportar les
limitacions d’un PEF una època en què es patien retallades importants dels impostos
que s’atorgaven als ajuntaments.
Finalment fa al·lusió a les retribucions que actualment percep l’equip de govern, ja que
aquest assumpte també va ser objecte de controvèrsia als escrits emesos per un i altre
grup municipal. Com ja va manifestar el seu grup al ple del cartipàs d’aquesta legislatura,
es mostra conforme amb què l’alcaldessa hagi de percebre una retribució per la seva
dedicació a les tasques de l’alcaldia, però discrepa en què aquest mateix tractament es
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pugui aplicar a les regidories. Diu que la retribució de l’alcalde es tradueix en un major
temps de dedicació a l’ajuntament que permetrà que es puguin rebre més subvencions.
En ser al govern, el seu grup municipal va treballar molt per aconseguir ajuts més enllà
dels que són objecte d’una convocatòria pública.
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Per últim, fa saber que l’escrit publicat pel grup Fem Oliana ha provocat que gent del
poble hagi acudit a demanar explicacions als membres de Junts per Oliana pel seu
contingut i demana que en posteriors escrits “siguin clars i siguin conseqüents amb les
decisions polítiques preses”.

Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, la Sra.
Alcaldessa, aixeca la sessió a les 19:45 hores, de la qual s’estén la present acta,
que jo, la Secretària, certifico.

La secretària

Signatura: CN=TCAT P Esther Garrido Hernández
- DNI 78152093W, SERIALNUMBER=78152093W,
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Vist i plau
L’Alcaldessa
M. Carmen Lostao Otero
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