AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 97/2019
Descripció.: Sessió 2/2019. Ple ordinari 01.04.2019

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió:
Núm.: 2/2019
Caràcter: ordinari
Data: 1 d’abril de 2019
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora: 19:00 hores

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

Assistents:
-

Miquel Sala Muntada, alcalde
Ricard Pérez Llordés, primer tinent d’alcalde
Maria Carme Sala Sala
Ventura Molleví Muntada
Maria Carmen Lostao Otero
Jordi Canes Obiols

S’han excusat d’assistir-hi:
-

Marc Solanelles Solans, segon tinent d’alcalde
Nil Bentoldrà López
Isabel Villegas López

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. Sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals en motiu de
les Eleccions a les Corts Generals.
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3. Aprovació del destí del superàvit pressupostari i aplicació de l’article 12.5
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 3_2019. Modalitat
suplement de crèdit.
5. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 4_2019. Modalitat
crèdit extraordinari.
6. Assumptes sobrevinguts.
7. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.

Part de Control i Informes:
8. Donar compte de diversos decrets d’alcaldia.
9. Donar compte de l’informe d’intervenció i la informació a què es refereix
l’article 218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per
l’anualitat 2018.
10. Donar compte de l’informe del 4t trimestre del 2017 del període mitjà de
pagament, segons el Real Decret 635/2014, del 25 de juliol.
11. Informes d’alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la Sessió:
Part Resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
L’acta de la sessió ordinària 1/2019, de data 7 de febrer de 2019 ha estat distribuïda
entre els membres del ple amb anterioritat i per tant, es sotmet a votació sense
necessitat de ser llegida prèviament, de conformitat amb l’article 110.3 del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. S’aprova per unanimitat sense cap
esmena.

2. Sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals en motiu de
les Eleccions a les Corts Generals.

CVE: 20190-06218-16825-46465

AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 97/2019
Descripció.: Sessió 2/2019. Ple ordinari 01.04.2019

De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar als presidents i
vocals, titulars i suplents de les meses electorals del municipi, per la qual cosa s’utilitza
el programa informàtic CONOCE, que selecciona de forma aleatòria entre els electors
del cens, a les persones que han de formar de les meses.
D’acord amb l’article 25.2 LOREG, en el supòsit de concurrència d’eleccions, la mesa
electoral serà comuna per a totes elles.
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Acabat el sorteig, el Ple ACORDA:
PRIMER.- Designar membres titulars i suplents de les meses electorals del municipi a
les persones elegides per sorteig, la relació de les quals consta degudament a
l’expedient.
SEGON.- Notificar, en el termini de 3 dies, la designació a les persones interessades, a
les quals s’acompanyarà un manual d’instruccions sobre les seves funcions, en cas que
ja hagin estat facilitats els exemplars per part de la Junta Electoral.
TERCER.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de les meses electorals
a la Junta Electoral de Zona.

3. Aprovació del destí del superàvit pressupostari i aplicació de l’article
12.5 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Atès que aquest Ajuntament va aprovar per Decret d’Alcaldia número 92/2018, de 12 de
març de 2018, la liquidació de l’exercici 2018, i d’aquesta liquidació se’n desprenen les
següents magnituds:



Romanent de tresoreria per a despeses generals; 563.495,94 €, de signe
positiu.
Superàvit pressupostari: 175.711,44 €.

Atès que els ingressos obtinguts per sobre de les previsions pressupostàries, als efectes
de l’aplicació de l’article 12.5 LOEPSF, són els següents:
-

Ingressos no finalistes previstos definitivament al pressupost 2018:
1.334.995,37 €
Total ingressos obtinguts per sobre del previst: 30.568,76 €
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Atès que de la previsió de liquidació de despeses de l’exercici 2019 que consta a l
resolució d’aprovació dels marcs pressupostaris a mig termini (2020-2022), es desprèn
que el superàvit previst serà de 45.211,88 €.

FONAMENTS DE DRET.
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Llei 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF), article 32, disposició addicional sexta.
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), disposició addicional setzena.
Nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, de data 14 de juliol de 2017 (Nota Informativa DGPF
2017).
Reial Decret-llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a l’any 2018 el
destí del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament
sostenibles i es modificar l’àmbit objectiu d’aquestes.
Document de resposta a les consultes més freqüents – Aplicació de la normativa
d’estabilitat pressupostària a les Entitats Locals, publicat pel Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública al març de 2018.

Atès que l’article 12.5 de la LOEPSF estableix que els ingressos que s’obtinguin per
sobre del previst, es destinaran íntegrament a reduir el nivell de deute públic. En aquest
sentit, la IGAE, en diverses consultes, ha plantejat que l’aplicació de les determinacions
de l’article 12.5 LOEPSF s’han d’aplicar, si s’escau, amb anterioritat al destí del superàvit
pressupostari previst a l’article 32 de la mateixa norma. Concreta també, que en
aplicació de l’article 12.5 s’ha de comprovar si s’han obtingut a l’exercici anterior
ingressos de caràcter no finalista per sobre del previst al pressupost (efectivament
recaptats). Si ha estat així, per l’import d’aquests majors ingressos s’ha d’amortitzar
deute amb el RTDG via suplement de crèdit. Aquesta major despesa redueix tant l’import
del RTDG que es podrà utilitzar a continuació com l’import del superàvit a aplicar segons
l’art. 32 LOEPSF.
Per tant, l’ajuntament haurà de tenir RTDG positiu, almenys per l’import d’aquests
majors ingressos, si és que els ha obtingut. Així, partint de les dades de la liquidació de
l’exercici anterior, ha de comptar amb superàvit i RTDG positiu, després d’aplicar, en el
seu cas, el citat article 12.5 per a agafar el menor dels dos imports (entre la resta de
RTDG i la resta de superàvit) i l’import del deute pendent d’amortitzar (després d’aplicar
l’article 12.5) per a determinar si resulta d’aplicació l’article 32 LOEPSF.
Si el RTDG és superior al superàvit (sempre després de l’aplicació de l’article 12.5),
s’amortitza deute per l’import d’aquest magnitud via suplement de crèdit i finançat amb
el RTDG. Per l’excés, el RTDG podrà ser utilitzat com a font de finançament amb els
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únics límits del TRLRHL i el RD 500/1990, amb efectes, en el seu cas, tant en l’estabilitat
com en la regla de la despesa. Si així es decidís, podria amortitzar també deute, i a més
això no influiria ni en la regla de la despesa ni en l’estabilitat pressupostària. Si el RTDG
és menor al superàvit, s’ha d’amortitzar deute pel total del RTDG.
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Atès que l’article 32 de la LOEPSF estableix que en el supuesto de que la liquidación
presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado,
Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.
(…).
Atès que La disposició addicional sisena de la LOEPSF, estableix les regles especials
del destí del superàvit pressupostari:
Disposición adicional sexta Reglas especiales para el destino del superávit
presupuestario
1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición
adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos
circunstancias:
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de
endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos
de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos
generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de
financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera
de esta Ley.
2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino
del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos
generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de
«Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y
presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto
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de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas
a cierre del ejercicio anterior.
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b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la
Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente,
se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar
operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que
la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional
en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local
tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá
destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la
inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará
tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una
inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará
especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el
período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo
con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la
normativa sobre morosidad.
3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013
cumplan con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su
presupuesto del ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con
lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos
generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas
en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.
4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos
y tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos
de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.
5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica,
la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.
Atès que en data 24 de març de 2018 es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 1/2018,
de 23 de març, pel qual es prorroga per a l’any 2018 el destí del superàvit de les
corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit
objectiu d’aquestes.
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D’acord amb aquesta normativa, en relació amb el destí del superàvit pressupostari de
les Corporacions Locals corresponent a l’any 2017 es prorroga per a 2018 l’aplicació de
les regles contingudes en la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per la qual cosa s’haurà
de tenir en compte la disposició addicional setzena del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que actualment no es disposa de normativa que prorrogui les regles contingudes
en l’esmentada DA 6a de la LOEPSF, però el Ministeri d’Hisenda ha emès en data 25
de març de 2019 un comunicat en el què anuncia la imminent pròrroga del destí del
superàvit de les EELL per a finançar inversions financerament sostenibles.
Atès que la nota informativa DGPF 2017,estableix en el seu punt 13.3 els criteris
generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe
positiu, en funció dels recursos líquids disponibles:
“1.- Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment
dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdits
incorporables.
2.- Compliment del termini de pagament a proveïdors.
Els recursos addicionals disponibles s’han de destinar al compliment del termini
legal de pagament a proveïdors, d’acord amb les previsions del pla de tresoreria
que l’ens local ha d’aprovar en virtut de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La utilització
d’aquests recursos ha de permetre reduir l’apel·lació a nou endeutament a curt
termini”
Atès que D’acord amb l’anterior, es formula la següent anàlisi:
1. Tal com s’ha indicat a l’inici, els ingressos no finalistes efectivament recaptats per
sobre dels previstos, és de 30.568,76 €.
2. Les dades derivades de la liquidació de l’any 2018 són les següents:



Romanent de tresoreria per a despeses generals; 563.495,94 €, de signe
positiu.
Superàvit pressupostari: 175.711,44 €.

L’Ajuntament d’Oliana, no disposa de factures comptabilitzades en el compte 413 a 31
de desembre de 2018.
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3. L’Ajuntament d’Oliana compleix les condicions establertes en l’apartat 1 de la DA
sisena de la LOEPSF, per la qual cosa, podrien ser d’aplicació les regles especials del
destí del superàvit pressupostari. No obstant, atès que no es disposa formalment de
norma amb rang legal que permeti d’aplicació d’aquesta DA, no es tindrà en compte
per al càlcul de l’import del superàvit i dels ingressos recaptats per sobre de les
previsions, per establir l’import que caldrà destinar a l’amortització de deute.
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Així, el càlcul per a determinar l’import per amortitzar deute per aplicació de l’article 12.5
i l’article 32 LOEPSF és el següent:
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2018

175.711,44 €

ROMANENT DE TRESORERIA 2018

563.495,94 €

Import a amortitzar per aplicació de l’art. 12.5 LOEPSF

30.568,76 €

SUPERÀVIT 2018 després d’aplicar l’art. 12.5

145.142,68 €

ROMANENT DE TRESORERIA després d’aplicar l’art. 12.5 532.927,18 €
Saldo 413

0,00 €

Amortització de deute (import menor de RT o superàvit)

145.412,68 €

L’import que cal tenir en compte a efectes de donar compliment a l’article 32 de la
LOEPSF és el de 145.412,68 €, corresponents al superàvit de 2018, que és menor al
RTDG, i un cop restat l’import destinat a amortització de deute en aplicació de l’article
12.5.
Atès que a data d’avui no s’ha prorrogat formalment la DA 6a de la LOPSF, no s’ha
deduït l’import que podria destinar-se inversions financerament sostenibles (45.211,88
€).
4. Previ a l’aprovació de l’amortització anticipada del préstec caldrà tramitar el
corresponent expedient de modificació de pressupost, amb càrrec al Romanent de
tresoreria per a despeses generals.
Atès que L’article 28 de la Llei 9/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, qualifica com a infracció molt greu en el seu article 28.f)
l’incompliment de l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre
dels previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic, de conformitat
amb el previst a l’article 12.5 de la LOEPSF i l’incompliment de la obligació del destí del
superàvit pressupostari a la reducció del nivell d’endeutament net en els termes
previstos a l’article 32 i la disposició addicional sisena de la citada llei.
Atès que l’informe d’intervenció que consta a l’expedient conclou el següent:
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D’acord amb l’exposat, aquesta secretària interventora considera que cal destinar
30.568,76 € corresponents als ingressos rebuts per sobre de les previsions inicials,
a amortitzar deute, de conformitat amb l’article 12.5 LOEPSF.
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Per aplicació de l’article 32 LOEPFS i d’acord amb els càlculs que s’han exposat en
aquest informe, cal destinar també l’import de 145.412,68 € a l’amortització de deute
viu.
Cal dir que no s’ha deduït l’import que podria destinar-se a inversions financerament
sostenibles d’acord amb les dades de previsió de la liquidació de l’exercici 2019, fet
que hauria disminuït el total a destinar a amortització de deute en 45.211,88 €. El
deute viu que a data d’avui té aquest ajuntament és de 165.871,32 €. No obstant, en
data 1 d’abril s’hauran abonat les amortitzacions ordinàries dels dos préstecs vigents,
deixant-ne un totalment cancel·lat. Així, el proper 2 d’abril, la previsió de l’import de
deute viu serà de 146.400,00 €. Així, la diferència entre deduir l’import de les
possibles IFS de l’import total a amortitzar, varia mínimament el resultat, ja que el
deute vigent serà inferior a l’import que cal destinar a amortitzar-lo.
L’import del suplement de crèdit que caldrà tramitar serà la diferència entre el deute
viu actual i l’import que ja consti al pressupost vigent com a amortització ordinària.
Previ a l’aprovació de l’amortització anticipada del préstec caldrà tramitar el
corresponent expedient de modificació de pressupost, amb càrrec al Romanent de
tresoreria per a despeses generals.
Tanmateix la Corporació decidirà allò que estimi convenient.

Per tot l’anterior, per unanimitat dels membres presents:
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’aplicació de l’article 12.5 de la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i el destí del superàvit pressupostari d’acord
amb l’article 32 de la mateixa llei, d’acord amb les dades següents:
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2018

175.711,44 €

ROMANENT DE TRESORERIA 2018

563.495,94 €

Import a amortitzar per aplicació de l’art. 12.5 LOEPSF

30.568,76 €

SUPERÀVIT 2018 després d’aplicar l’art. 12.5

145.142,68 €

ROMANENT DE TRESORERIA després d’aplicar l’art. 12.5 532.927,18 €
Saldo 413

0,00 €
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Amortització de deute

145.412,68 €

SEGON.- Indicar que previ a l’aprovació de l’amortització anticipada de deute caldrà
tramitar el corresponent expedint de modificació del pressupost de l’exercici 2019.
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TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 3_2019.
Modalitat suplement de crèdit.
Atès que per Provisió d’Alcaldia de data 28 de març de 2019 s’incoa l’expedient 99/2019,
de modificació de pressupost en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec
al Romanent de Tresoreria.
Atès que en la mateixa data, s’ha emès informe de secretaria en relació a la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 28 de març de 2019, es redacta la Memòria d’Alcaldia, que s’incorpora
a l’expedient, en la que es justifica l’aprovació del suplement de crèdit, les aplicacions
pressupostàries a les que afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la, d’acord
amb l’article 37.2 del RD 500/1990.
Atès que en la mateixa data, s’emet informe d’Intervenció en relació al compliment de
l’estabilitat pressupostaria, i informe d’intervenció.

LEGISLACIÓ APLICABLE








Els articles 169, 170, 172 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Els articles 34 a 38 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.
Els articles 3, 4, 11, 12, 13 i 32 i disposició addicional sexta de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Financera.
Els articles 16 i 21 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
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L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals (modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14
de març).
Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual
es Dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats
Locals.

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb
l’establert en l’article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en l’article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Per això, de conformitat amb l’establert en l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, per unanimitat dels membres presents

S’ACORDA
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient 99/2019, de modificació de crèdits del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, d’acord amb el següent
detall:
Despeses
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
CRÈDITS INCIIALS
920/465
Transferències corrents a comarques
350,00 €
231/250
Treballs realitzats pel consell Comarcal
8.500,00 €
011/913.06 Amortització préstec VAP
24.400,00 €
TOTAL
33.250,00 €

MODIFICACIONS
450,00 €
3.500,00€
134.200,00 €
138.150,00 €

CRÈDITS FINALS
800,00 €
12.000,00 €
158.600,00 €
171.400,00 €

Ingressos
APLICACIÓ
870.00

DESCRIPCIÓ
Romanent de Tresoreria per a despeses generals
TOTAL

IMPORT
138.150,00 €
138.150,00 €

SEGON. Exposar al públic aquest expedient mitjançant edicte al BOP de Lleida pel
termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si no s’hi
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presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a
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.
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5. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 4_2019.
Modalitat crèdit extraordinari.
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
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:
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a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
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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
Aplicació

Descripció

Crèdits
inicials

Modificacions de
crèdit

Crèdits
finals

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.
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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
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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. Assumptes sobrevinguts.
Sotmesa a votació la inclusió per urgència de l’assumpte sobrevingut proposat per
l’alcaldia, S’APROVA per unanimitat.

6.1 Sol·licitud de suport a l’horari escolar del CEIP Sant Jordi d’Oliana.
Atès que en data 26 de març de 2019 la Sra. Isabel Pérez Lorente, en qualitat de
Directora de l’Escola Sant Jordi d’oliana, ha tramès a aquest ajuntament un escrit en el
qual exposa el següent.
En el darrer consell escolar del curs 2010-2011 es va aprovar demanar al
Departament d’Ensenyament canviar l’horari marc del nostre Centre. Aquest nou
horari consistia en fer classes els dilluns, dimarts i dijous de 09:00h a 13:00h i de
15:00h a 17:00h i els dimecres i divendres de 09:00h a 13:00h. I cedir l’edifici de
l’escola per dur a terme activitats extraescolars. Per aconseguir aquest canvi durant
el mes de juny es van reunir un representant de les famílies, l’Ajuntament i de
l’escola. Finalment durant el mes de juliol ens va arribar el permís del Departament
per dur a terme el nou horari.
Aquest horari s’ha dur a terme des de llavors. Al curs 2015-2016 la nostra escola,
degut al seu horari singular, va formar par del pla pilot per la jornada continuada del
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Departament d’Ensenyament. Aquest any, per tal de poder continuar formant part
de l’esmentat pla se’ns demana, entre d’altres requisits, el suport al nostre horari de
l’Ajuntament.
Atès que es sol·liciti un escrit on s’expressi el suport de l’Ajuntament d’Oliana a l’horari
actual de l’Escola Sant Jordi.
Per l’exposat, el ple de l’ajuntament d’Oliana per unanimitat dels membres presents
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ACORDA
PRIMER.- Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Oliana a l’horari de l’Escola Sant Jordi
(dilluns, dimarts i dijous de 09:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h, i els dimecres i
divendres de 09:00h a 13:00h) i a les mesures organitzatives que permet dur dur a terme
activitats extraescolars els dimecres i divendres a la tarda, com a mínim fins a les 17:00h.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Escola (CEIP) Sant Jordi d’Oliana 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.

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

Part de Control i Informes:
8. Donar compte de diversos Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia que s’adjunten en aquesta acta com Annex II.

9. Donar compte de l’informe d’intervenció i la informació a què es refereix
l’article 218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per
l’anualitat 2018.
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9.1 Es dona compte de l’informe en relació a les principals irregularitats en matèria
d’ingressos produïdes durant l’anualitat 2018, que s’adjunta a aquesta acta com Annex
III.
9.2 Es dona compte de l’informe en relació a les objeccions formulades durant l’anualitat
2018, que s’adjunta a aquesta acta com Annex IV.
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10. Donar compte de l’informe del 1er trimestre del 2019 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:

13,46
142.171,83 €
12,60
30.653,10 €
13,31

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 primer trimestre de 2019 del període mitjà de pagament de l’Ajuntament
d’Oliana.

11. Informes d’alcaldia.
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a. Reunió dels alcaldes del Consorci Segre-Rialb amb la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre.
El passat 13 de febrer es va celebrar una reunió dels alcaldes que formen part del
Consorci Segre-Rialb amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per planificar les obres
de restitució i compensació pendents de realitzar en el territori afectat per al construcció
de l’embassament de Rialb.
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b. Execució obres C/ Enric Granados.
L’alcalde informa que es va signar l’acta de replanteig de les obres del C/ Enric Granados
el dia 15 de febrer, per la qual cosa el termini màxim per finalitzar les obres finalitza el
proper 15 d’abril.

c. Reunió amb l’OAGRTL
Explica que el passat 11 de març va mantenir una reunió amb la secretària de
l’ajuntament i el tresorer de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals per tractar diversos temes, entre els quals, la gestió dels deutes tributaris que
recauen sobre alguns immobles del municipi dels quals es desconeix qui són les
persones propietàries.

d. Propers plens
Recorda que el present és l’últim ple ordinari de la legislatura, i pel que fa als
extraordinaris, se’n convocarà un per al dia 29 d’abril en motiu del sorteig per a l’elecció
dels membres de les meses a les eleccions locals i europees, i possiblement caldrà
convocar-ne un altre per a l’aprovació del Pla Econòmic Financer i per a acordar la
sol·licitud de subvenció per a abonar retribucions a càrrecs electes locals.

e. Detecció de legionel·losi als vestidors del pavelló.
Fa saber als membres del ple que el passat mes de febrer, com a resultat de l’analítica
ordinària practicada a les instal·lacions esportives per al control de la legionel·la, es va
detectar un resultat positiu en aquest bacteri al pavelló. Mentre es duia a terme el
tractament de xoc d’hipercloració per tal de solucionar el problema, van estar tancades
al públic les aixetes i les dutxes. Fet el tractament, ja es va solucionar i actualment es
poden utilitzar amb total normalitat i seguretat. Informa que amb el canvi de l’aparell que
es va haver de fer, el cost ha estat de 3.600 €.
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f. Consell d’alcaldes extraordinari
Explica que el passat dia 21 de març es va celebrar un Consell d’Alcaldes extraordinari,
on es va rebre la visita del Sr. Lluís Llach en representació del Consell assessor per a
l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al debat constituent.
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g. Càmeres de videovigilància
En relació al projecte d’instal·lació de càmeres de videovigilància a diferents indrets del
municipi, informa que s’han produït alguns canvis en la normativa i que es redactarà un
conveni per part de la Direcció General de Policia.
La regidora Carme Lostao proposa consultar amb els veïns i veïnes del municipi la seva
conformitat amb aquest projecte i respon a aquesta qüestió el regidor Ricard Pérez
manifestant que la instal·lació d’aquestes càmeres no té per objectiu el control dels
moviments de la gent del poble, si no que es situen a l’entrada i sortida del poble per tal
de controlar la seguretat.

h. Execució de les obres de construcció d’una rotonda
Fa dues setmanes s’han iniciat les obres de construcció de la nova rotonda situada a la
C-14 a l’entrada nord del poble. Preguntat per la regidora Carme Lostao sobre quina és
la previsió de finalització de les mateixes, l’alcalde respon que el termini d’execució és
de 7 mesos.

12. Precs i preguntes
La regidora Carme Lostao, en al·lusió a les persones presents al ple que mostren cartells
de queixa per l’estat del C/ Major, demana al Sr. Alcalde el motiu del malestar dels veïns
i veïnes d’aquest carrer.
L’alcalde respon que hi ha prevista una actuació per realitzar les obres de renovació del
paviment i la claveguera al carrer Vall de Baix, per la qual es compta amb una memòria
valorada, però cal redactar el projecte executiu. Explica en què consisteix l’actuació i
informa que el cost de la mateixa és de 138.000 € aproximadament.
La Sra. Lostao demana a continuació si s’ha fet alguna actuació a la teulada de l’escola.
L’alcalde respon que té pendent una reunió amb el Sr. Carles Vega, director dels Serveis
Territorials del Departament d’Educació a Lleida per tractar aquest assumpte. En
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aquesta reunió vol exposar el projecte d’instal·lació de caldera de biomassa a l’edifici
escolar, de la qual se’n beneficiarà també l’institut, per tal d’arribar a una entesa per a
què en contraprestació el Departament d’Educació pugui col·laborar en l’arranjament de
la teulada. El regidor Ricard Pérez intervé i explica que ja fa uns quants anys que està
pendent aquest tema de l’escola i que cada vegada que hi ha hagut alguna incidència a
l’escola per l’estat deficient de la teulada, se n’ha fet un informe i posteriorment s’ha
tramès al Departament competent per a què en tingués coneixement. Preguntat per la
Sra. Lostao sobre si es pot considerar que actualment hi ha una situació de perill per
l’estat de la teulada, el Sr. Pérez respon que regularment es va fent un control de les
teules que poden haver caigut i cada inici de curs escolar es fa una revisió.
Per últim, el regidor Ventura Molleví demana a l’alcalde si es faran les actuacions de
manteniment i millora de la piscina petita que s’han reclamat en altres plens. L’alcalde
respon que ja s’estan executant, i durant l’execució s’ha detectat un cop tretes les
rajoles, que es perdia molta aigua i cal impermeabilitzar-la. La previsió és que dijous
vinent es torni a enrajolar.

Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, el Sr.
alcalde, Miquel Sala Muntada, aixeca la sessió a tres quarts 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,
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Data: 14/6/2019 11:36:03

Vist i plau
L’alcalde,
Miquel Sala Muntada

Signatura: CN=TCAT P Miquel Sala Muntada DNI 78149351C,
SERIALNUMBER=78149351C, G=Miquel,
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