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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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Identificació de la sessió:
Núm.: 1/2019
Caràcter: ordinari
Data: 7 de febrer de 2019
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora: 19:00 hores
Assistents:
-

Miquel Sala Muntada, alcalde
Ricard Pérez Llordés, primer tinent d’alcalde
Marc Solanelles Solans, segon tinent d’alcalde
Isabel Villegas López
Nil Bentoldrà López
Ventura Molleví Muntada
Maria Carmen Lostao Otero

S’han excusat d’assistir-hi:
-

Maria Carme Sala Sala
Jordi Canes Obiols

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. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de subvencions nominatives i
excepcionals de l’Ajuntament d’Oliana.
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3. Acord d’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Organisme Autònom
“Jefatura Central de Tráfico” i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració
administrativa.
4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 1_2019. Modalitat
incorporació de romanents.
5. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2_2019. Modalitat
transferències de crèdits.
6. Nomenament dels representants a la Comissió de seguiment del “Protocol
d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la
identitat sexual a l’Ajuntament d’Oliana”.
7. Sol·licituds d’abonament dels endarreriments derivats de l’increment de
retribucions de l’any 2018, presentades per personal que ja no presta
serveis a la corporació.
8. Assumptes sobrevinguts.
9. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.

Part de Control i Informes:
10. Donar compte de diversos decrets d’alcaldia.
11. Donar compte de l’informe del 4t trimestre del 2018 del període mitjà de
pagament, segons el Real Decret 635/2014, del 25 de juliol.
12. Donar compte de l’informe anual en relació al compliment dels terminis de
pagament que determina la Llei de morositat.
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:
Part Resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
L’acta de la sessió ordinària 7/2018, de data 13 de desembre de 2018 i l’acta de la sessió
extraordinària 8/2018 de data 20 de desembre de 2018, han estat distribuïdes entre els
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membres del ple amb anterioritat i per tant, es sotmeten a votació sense necessitat de
ser llegides prèviament, de conformitat amb l’article 110.3 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i s’aproven per unanimitat sense cap esmena.
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2. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora
nominatives i excepcionals de l’Ajuntament d’Oliana.

de

subvencions

Atès que per provisió d'Alcaldia de data 18 de gener de 2019 es va sol·licitar informe de
Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per aprovar l'Ordenança
municipal reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de l’Ajuntament
d’Oliana.
Vist que aquest informe ha estat emès en data 4 de febrer de 2019, i vist l’esborrany
d’Ordenança reguladora de subvencions nominatives i excepcionals de l’Ajuntament
d’Oliana que s’adjunta com Annex I a aquesta acta.
Vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d)
i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les
Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Oliana ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar inicialment la l'Ordenança municipal reguladora de les subvencions
nominatives i excepcionals de l’Ajuntament, en els termes que consten en el text que
s’adjunta a aquesta acta com Annex I.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública, per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular
les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament (www.ajuntamentoliana.cat)
TERCER.- Facultar a l’alcalde 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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3. Acord d’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Organisme Autònom
“Jefatura Central de Tráfico” i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració
administrativa.
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Atès que en virtut de l’article 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic de
les Administracions Públiques s’estableix un marc de col·laboració entre
administracions, entès com el deure d’actuar amb la resta d’administracions públiques
per a l’assoliment dels fins comuns.
Atès que, igualment, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local estableix al seu article 55 que per a l’efectivitat de la coordinació i l’eficàcia
administratives, les Administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, d’un
costat, i les Entitats Locals, de l’altre, hauran de, en les seves relacions recíproques: c)
Facilitar a les altres Administracions la informació sobre la pròpia gestió que sigui
rellevant per a l’adequat desenvolupament per aquestes de les seves escomeses i d)
Prestar, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres
Administracions poguessin precisar per a l’eficaç compliment de les seves tasques.
Vist el “Conveni de col·laboració entre l’Organisme Autònom “Jefatura Central de
Tráfico” i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació
i la mútua col·laboració administrativa”, que té per objecte la creació d’un marc suficient
per a la col·laboració i l’intercanvi d’informació entre les entitats locals i la organització
perifèrica de la JCT en matèria de gestió tributària de l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica, al qual els ens locals s’hi poden adherir, el qual s’adjunta a l’acta com Annex
II.
Atès que en data 14 de gener de 2019 la Cap Provincial de Trànsit a Lleida ha tramès a
aquest ajuntament un escrit en el qual ofereix la possibilitat d’adhesió del conveni abans
esmentat, fet que suposaria l’agilització dels tràmits administratius que realitzen els
ciutadans quan sol·liciten l’empadronament, evitant desplaçaments a les Prefectures de
Trànsit per tal de tramitar el canvi de domicili de permisos de conducció i vehicles.
Per l’exposat i per unanimitat dels membres presents el Ple de l’Ajuntament d’Oliana

ACORDA
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Oliana al “Conveni de col·laboració entre
l’Organisme Autònom “Jefatura Central de Tráfico” i la Federació Espanyola de
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Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració
administrativa”
SEGON.- Trametre a la Prefectura Provincial de Trànsit a Lleida la sol·licitud d’adhesió
aprovada a punt primer mitjançant el document Annex I del conveni.
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TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 1_2019.
Modalitat incorporació de romanents.
En compliment de la Base 12a de les Bases d’Execució del Pressupost municipal 2019,
es dona compte la ple de la resolució de l’alcaldia d’incorporació de romanents de crèdit,
que tot seguit es transcriu:
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2019, amb la
modalitat d’incorporació de romanents de crèdits.
En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del pressupost vigent
en relació amb l’article 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, de
20 d’abril.

RESOLC
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2019, amb la modalitat
d’incorporació de romanents de crèdit, d’acord amb següent detall:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació

Descripció

3232/212

Edificis i altres construccions (escola)

Import

920/212

Edificis i altres construccions (llums escola)

3231/226.99

Altres despeses diverses (Bapi taurus 800 plus inox white)

920/226.01.01

Agermanament Oliena (paper bombolles)

151/227.99
151/227.99

Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Altres treballs realitzats per empreses i professionals

3231/226.99

Altres despeses diverses (llibre llenguatge musical)

1532/210
338/226.99

Infraestructures i béns naturals (lloguer cistella, tisores, moto serra)
Altres despeses diverses (obsequi cursa dels nassos)

1532/609.02.02

Obres C/ Enric Granados

86.938,50 €

3423/632.02

Inversions àrea esports (subministrament maquinària)

15.000,37 €

302,50 €
1.151,50 €
23,98 €
40,00 €
2.238,50
3.121,80 €
12,00 €
605,00 €
130,00 €
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TOTAL

109.564,15 €

Altes en concepte d’ingressos
Concepte
761.14
761.00
870.00

Descripció
Transferències de capital -Diputació de Lleida
Transferències de crèdit -Diputació de Lleida
Romanent de Tresoreria per a despeses generals
TOTAL

Import
54.455,19 €
15.000,37 €
40.108,59 €
109.564,15 €
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SEGON. Donar compte al Ple i a la Junta de Govern Local d’aquest decret, a les properes
sessions ordinàries que celebrin.

5. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2_2019.
Modalitat transferències de crèdits.
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent,
per les quals el crèdit consignat al pressupost no és suficient, i atès que es disposa de
crèdit suficient en altres partides que poden ser disminuïdes sense pertorbar el normal
funcionament del servei, per provisió d'alcaldia es va incoar expedient per a la
modificació de crèdits en la modalitat de transferència de crèdits.
Atès que en data 5 de febrer de 2019, s’ha emès memòria de l'alcalde en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la
justificació següent:
Aquesta modificació de crèdit es realitza per a l’adquisició de nou material
informàtic, imprescindible per a un correcte funcionament dels serveis
d’administració general, a causa d’avaries imprevistes que requereixen una
substitució de maquinària, ja que per motius d’estalvi econòmic i eficiència, no
s’opta per arreglar-los.
Per altra banda, el sistema de climatització de la llar d’infants municipal ha sofert
una avaria, la qual té un cost de reparació superior al crèdit consignat inicialment a
la partida de manteniment de l’immoble. Cal dur a terme la reparació de forma
urgent per tal de prestar correctament el servei de llar d’infants.
En aquest sentit, es considera degudament justificat que aquestes despeses no
poden ser demorades a exercicis posteriors.
Pel que fa al finançament, un cop adquirit el vehicle per a la brigada municipal, tal
com es va consignar pressupostàriament, el romanent de crèdit disponible en
aquesta partida és de 3.000,00 €. Aquest import resulta suficient per a cobrir les
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despeses esmentades i és per aquest motiu que s’opta per aquesta modificació
pressupostària per la modalitat de transferència de crèdits.
Atès que queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

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

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
Atès que en la mateixa data, s’ha emès informe de secretaria sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir i l’informe d'avaluació del compliment d'avaluació de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, i per la Intervenció s’ha informat favorablement la
proposta d'Alcaldia.
Atès que per la secretaria es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
a la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb
el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Oliana per unanimitat dels membres presents

ACORDA
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2019, del
pressupost en vigor en la modalitat de transferències de crèdit, finançat mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d'acord al següent detall:
Suplements en Aplicacions de Despeses
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Aplicació

Descripció

Crèdits
inicials

Modificacions de
crèdit

Crèdits
finals
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Progr. Econòmica
920

636.00

Equipament informàtic

1.000,00 €

1.500,00 €

2.500,00 €

3231

212

Manteniment edificis llar
d’infants

1.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

TOTAL

2.000,00 €

2.500,00 €

4.500,00 €

Aquesta modificació de pressupost, no altera la quantia total d’aquest, s’imputa l’import
total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació
jurídica.
Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses
Aplicació

Descripció

Crèdits
inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

Vehicles brigada

10.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

TOTAL

10.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

Progr. Econòmica
920

634.00

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els quals les persones
interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

6. Nomenament dels representants a la Comissió de seguiment del
“Protocol d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o
de la identitat sexual a l’Ajuntament d’Oliana”.
Atès que en sessió ordinària de data 13 de desembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament
d’Oliana va aprovar inicialment el “Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la
resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o
de la identitat sexual a l’Ajuntament d’Oliana”.
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Atès que l’esmentat protocol preveu la creació d’una Comissió de seguiment, que es
reunirà com a mínim una vegada a l’any, i que pot coincidir amb la comissió de
seguiment del Pla d’Igualtat, quan se’n tingui aprovat.
Atès que les funcions de la Comissió de Seguiment seran les següents:
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•

•
•

Rebre informe de les denúncies d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de
sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual i com han estat resoltes, per
revisar-les.
Revisar el present protocol.
Elaborar un informe per tal d’assegurar l’eficàcia i funcionalitat del protocol i
adaptar-lo si es considera necessari.

Atès que l’esmentada comissió ha d’estar formada per: un/a representant de les
persones treballadores, un/a representant de l’empresa i un/a representant del servei de
Prevenció de Riscos Laboral (quan hi sigui).
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Oliana per unanimitat dels membres presents

ACORDA
PRIMER.- Nomenar els membres de la Comissió de seguiment del “Protocol per a la
prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per
raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Ajuntament d’Oliana” que
tot seguit es detallen:
-

Representant de les persones treballadores: Sr. Celestí Torrent Roldán o qui
legalment ostenti aquesta representació.
Representant de l’Ajuntament d’Oliana: Sra. Sílvia Trigueros, tècnica del Servei
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’Igualtat – SIAD – SAI del Consell Comarcal
de l’Alt Urgell i al Sr. Celestí Torrent Roldán.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

7. Sol·licituds d’abonament dels endarreriments derivats de l’increment de
retribucions de l’any 2018, presentades per personal que ja no presta
serveis a la corporació.
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Atès que pel ple de la corporació, de data 25 d’octubre de 2018, es va acordar
l’increment retributiu de l’1,5% pel període 01/01/2018-31/12/2018 i del 0,25% addicional
pel període 01/07/2018-31/12/2018 del personal laboral i funcionari de l’ajuntament i va
establir que pel personal que ha prestat serveis en aquesta Corporació durant l’anualitat
2018, i que actualment no presta serveis en aquest Ajuntament, caldrà formular petició
prèvia per part del/de la treballador/a, i prendre nou acord del Ple de l’Ajuntament per
l’aprovació d’aquestes despeses.
Atès que el personal que ja no presta serveis a la corporació, però que va prestar serveis
en aquest ajuntament durant l’exercici 2018, en règim de contractació laboral, ha fet les
sol·licituds de l’increment retributiu pel període que els hi correspon, les dades de les
quals consten a l’expedient, amb els núm. de registre d’entrada: 6/2019, 7/2019,
20/2019, 21/2019, 27/2019 i 41/2019.
Per tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents:

S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar, disposar, aprovar la despesa i ordenar el pagament dels
increments retributius de l’1,5 % pel període 01/01/2018 – 31/12/2018 i del 0,25 %
addicional pel període 01/07/2018 – 31/12/2018 i de les quotes de la seguretat social,
pel personal que ha prestat serveis en aquesta Corporació durant l’anualitat 2018 i que
ho ha sol·licitat dels quals es detallen a la part expositiva els números de registres
d’entrada de les sol·licituds corresponents, d’acord amb les dades que consten a
l’expedient.
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades en el termini de deu dies.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

8. Assumptes sobrevinguts.
Sotmesa a votació la inclusió per urgència de l’assumpte sobrevingut proposat per
l’alcaldia, S’APROVA per unanimitat.
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8.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i
l’Ajuntament d’Oliana per la contractació agregada i el manteniment de les
instal·lacions tèrmiques per l’execució de l’operació “FOREST4LOCAL”.

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

Atès que l’Ajuntament d’Oliana, per decret d’Alcaldia número 133/2016 de 31 de maig,
va prendre coneixement de l’operació “FOREST4LOCAL”, i va autoritzar a la Diputació
de Lleida a que, cas de consolidar el finançament de l’actuació, dugui a terme la referida
actuació, l’ajuntament es va comprometre a participar en el finançament del cost de les
actuacions incloses en l’operació “FOREST4LOCAL” a desenvolupar en el seu terme
municipal.
Atès que per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual es seleccionen les
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, es va aprovar el projecte presentat per la
Diputació de Lleida, l’operació “FOREST4LOCAL”, amb una despesa elegible final de
3.711.282,75 €, i un cofinançament FEDER 50% d’aquesta despesa elegible
(1.855.641,38 €).
Atès que en el marc d’aquesta actuació es preveu l’adquisició i posada en funcionament
de diverses instal·lacions tèrmiques alimentades amb biomassa llenyosa forestal i
destinades a equipaments públics.
Atès que el pressupost total de les actuacions a realitzar en el terme municipal d’OLIANA
és de 283.671,54€ (IVA inclòs) amb el següent desglossament:
Actuació

Pressupost
previst

IVA

TOTAL

Instal·lació d’equips de producció d’energia
tèrmica per biomassa als equipaments
municipals de l’Ajuntament d’Oliana-Pavelló i
Escola Bressol

109.223,63€

22.936,96€

132.160,59€

Instal·lació d’equips de producció d’energia
tèrmica per biomassa als equipaments
municipals de l’Ajuntament d’Oliana-CEIP Oliana

125.215,66€

26.295,29€

151.510,95€

Atès que l’Ajuntament d’Oliana es compromet a aportar al finançament de l’operació
“FOREST4LOCAL” la quantitat de de 58.609,82 € que correspon al 25% de les
despeses elegibles acceptades del pressupost de les actuacions a realitzar en el terme
municipal.
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Atès que la proposta de conveni que formula la Diputació de Lleida, preveu l’encàrrec
de gestió de la contractació de l’adquisició i manteniment de les instal·lacions tèrmiques
de biomassa llenyosa forestal previstes en el nostre terme municipal incloses en el
projecte Forest4Local.
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Atès que la fórmula legal adient per articular aquests serveis és l’encàrrec de gestió,
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i
a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per
formalitzar l’encàrrec.
En virtut del que s’ha exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Oliana, a proposta de l’alcalde i
per 7 vots a favor corresponents a tots els membres presents,

ACORDA
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament
d’Oliana per a l’execució de l’operació “FOREST4LOCAL”. Adquisició i manteniment de
les instal·lacions tèrmiques, que s’adjunta a aquesta acta com Annex III.
SEGON.- Encarregar a la Diputació de Lleida la gestió de la contractació agregada del
manteniment de les instal·lacions tèrmiques de biomassa previstes en el nostre terme
municipal
TERCER.- Condicionar el present acord a l’aprovació de l’oportú expedient de
modificació de crèdits de l’exercici vigent per tal de finançar l’aportació corresponent a
l’any 2019, i a l’aprovació de la despesa plurianual prevista al conveni aprovat.
QUART.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell i a la Diputació de
Lleida.
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde, president per formalitzar els documents que siguin
necessaris per a l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni.

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

Part de Control i Informes:
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10. Donar compte de diversos Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia que s’adjunten en aquesta acta com Annex V.
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11. Donar compte de l’informe del 4t trimestre del 2018 del període mitjà de
pagament, segons el Real Decret 635/2014, del 25 de juliol.
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.
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 quart
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:

9,10
180.279,93 €
10,05
37.157,06 €
9,26

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 quart trimestre de 2018 del període mitjà de pagament de l’Ajuntament
d’Oliana.

12. Donar compte de l’informe anual en relació al compliment dels terminis
de pagament que determina la Llei de morositat.
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Es dona compte de la informació anual relativa al compliment de la Llei de morositat
respecte els terminis de pagament. S’adjunta la informació com Annex VI a l’acta.
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13. Donar compte de la informació a què es refereix l’article 207 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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.
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.
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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.
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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.
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Oliana, en sessió de data 13 de maig de 2016 va
establir que la informació a què fa referència l’article 207 TRLRHL es remetrà per part
de la intervenció al ple a través de l’alcalde, amb una periodicitat trimestral (mesos
d’abril, juliol, octubre i gener).
Es dona compte de la següent informació referida a 31 de desembre de 2018:
A) Liquidació pressupost de ingressos per capítols.
S’adjunta com Annex VII

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

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

D) Tresoreria:
Existències inicials
650.223,67 €

Cobraments
4.446.127,81 €

Pagaments
Existències finals
4.571.329,87 € 525.021,61 €

14. Informes d’alcaldia.

a. Visita del Subdelegat del govern central a Lleida.
El passat 15 de gener es va rebre a l’ajuntament la visita del Sr. José Crespín Gómez,
Subdelegat del Govern a Lleida. En aquesta reunió es va parlar de les obres pendents
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del llac de cua, i se li va poder mostrar de tota la documentació de la que disposa aquest
ajuntament en relació als compromisos adoptats amb anterioritat sobre aquest
assumpte.
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b. Adquisició de vehicle per a la brigada municipal
Tal com es preveia al pressupost aprovat al darrer plenari, s’ha comprat un nou vehicle
de segona mà per a la brigada municipal, que finalment ha tingut un cost aproximat de
6.300 €, el qual suposa una despesa menor a la prevista per import de 10.000 €. Tal
com s’ha aprovat a l’expedient de modificació de crèdits al punt 5 d’aquest ple, el
romanent disponible d’aquesta partida, s’ha destinat a finançar altres inversions.
c. “Casa de la Francisqueta”
Explica que s’ha intensificat el seguiment de la casa de la Francisqueta. Ara per ara la
opció més probable és que es subhasti el bé per tal de cobrir els deutes de l’immoble.
d. Bar de la piscina
L’alcalde fa saber als membres del ple que s’ha celebrat un contracte menor de serveis
pel termini d’una any per a la gestió del bar de les instal·lacions esportives.
e. Deute Mancomunitat escombraries.
Informa que tal com es va aprovar al ple del mes d’agost, s’ha tramès a la Mancomunitat
Intermunicipal per a la Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional la quantitat de
32.074,58 € d’acord amb al repartiment econòmic acordat, per fer front al pagament del
deute contret amb la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet.

15. Precs i preguntes
La regidora Carme Lostao manifesta la seva queixa per no haver-se avisat a part de la
població mitjançant el grup de whatsapp, tal com es venia fent. El regidor Ricard Pérez
li demana disculpes per no haver-ho fet aquesta vegada i adopta el compromís que es
continuï fent a les properes convocatòries.

Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, el Sr. alcalde,
Miquel Sala Muntada, aixeca la sessió a tres quarts i cinc de vuit del vespre, de la qual,
com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària,
Esther Garrido Hernández

Signatura: CN=TCAT P Esther Garrido Hernández
- DNI 78152093W, SERIALNUMBER=78152093W,
G=Esther, SN=Garrido Hernández, T=Secretariainterventora, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 2/4/2019 15:25:28

Vist i plau
L’alcalde,
Miquel Sala Muntada

Signatura: CN=TCAT P Miquel Sala Muntada DNI 78149351C,
SERIALNUMBER=78149351C, G=Miquel,
SN=Sala Muntada, T=Alcalde, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 03/04/2019 10:02:32
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