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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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Identificació de la sessió:
Núm.: 7/2018
Caràcter: ordinari
Data: 13 de desembre de 2018
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora: 19 hores
Assistents:
-

Miquel Sala Muntada, alcalde
Ricard Pérez Llordés, primer tinent d’alcalde
Marc Solanelles Solans, segon tinent d’alcalde – s’incorpora a la sessió
durant la lectura del punt 3 -

-

Isabel Villegas López
Ventura Molleví Muntada
Maria Carmen Lostao Otero

S’han excusat d’assistir-hi:
-

Maria Carme Sala Sala
Nil Bentoldrà López
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 del destí del superàvit pressupostari.
3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 7/2018.

CVE: 20190-06217-14878-20722

AJUNTAMENT
D’OLIANA

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

Núm. Exp.: 330/2018
Descripció.: Sessió 7/2018. Ple ordinari 13.12.2018

4. Acord de baixa de drets reconeguts d’exercicis anteriors.
5. Acord d’adopció del règim de control intern simplificat.
6. Modificació de l’acord de ple de data 18 d’abril de 2018 de proposició de
festes laborals del municipi d’Oliana per a l’any 2019.
7. Aprovació, si s’escau, del “Conveni de col·laboració entre l’administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament
i l’Ajuntament d’Oliana en relació amb el projecte de servei comunitari
d’una comissió impulsora”.
8. 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.
9. Ratificació de l’aportació de l’Ajuntament d’Oliana al Consorci Segre
Rialb, per a l’anualitat 2019.
10. Aprovació, si s’escau, del “Conveni entre l’Ajuntament d’Oliana i l’Institut
Aubenç d’Oliana” per al pagament de les despeses de consum de gas i
manteniment de la sala de calderes de les instal·lacions educatives, per a
l’any 2019.
11. Aprovació, si s’escau, de la “Moció per denunciar el bloqueig jurídic del
Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de
fam”.
12. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2019.
13. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.
14. Assumptes sobrevinguts.

Part de Control i Informes:
15. Donar compte de diversos decrets d’alcaldia.
16. Donar compte de l’informe trimestral en relació al compliment dels termini
de pagament que determina la Llei de morositat (3er trimestre de 2018).
17. Donar compte de la informació a què es refereix l’article 207 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
18. Informes d’alcaldia.
19. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la Sessió:
Part Resolutiva:
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1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
L’acta de la sessió ordinària 5/2018, de data 04 d’octubre de 2018 i l’acta de la sessió
extraordinària 6/2018 de data 25 d’octubre de 2018, han estat distribuïdes entre els
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.

2. Aprovació del destí del superàvit pressupostari
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; 742.968,48 €, de signe
positiu.
 Superàvit pressupostari: 309.105,43 €.
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 2017: 1.291.750,00 €
- Total ingressos obtinguts per sobre del previst: 65.555,16 €
Atès que de la previsió de liquidació de despeses de l’exercici 2018 que consta a
l’expedient, es desprèn que el superàvit previst serà de 118.854,49 €.

FONAMENTS DE DRET.



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.
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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.
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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
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.
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
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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:
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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 de obligaciones pendientes de pago con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
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
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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.
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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.
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 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
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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”
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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 65.555,16 €.
2. Les dades derivades de la liquidació de l’any 2017 són les següents:



Romanent de tresoreria per a despeses generals; 742.968,48€, de signe
positiu.
Superàvit pressupostari: 309.105,43 €.
L’Ajuntament d’Oliana, no disposa de factures comptabilitzades en el compte
413 a 31 de desembre de 2017.
Per decret d’alcaldia núm. 74/2018 de data 28 de març de 2018 es va aprovar
l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018 amb la modalitat de
incorporació de romanents de crèdit per import de 26.000 € per al finançament
de les obres de condicionament de la placeta de l’església. Del finançament
d’aquesta obra, 20.000 € han estat reconeguts al 2018, procedents d’un ajut de
la Diputació de Lleida. Per tant, caldrà deduir l’import restant, de 6.000 € al
RTDG 2017.
Durant l’any 2018 s’han fet les inversions financerament sostenibles que tot
seguit es detallen, indicant-s'hi l'import finançat amb RTDG, tenint en compte
que d’acord amb la previsió de liquidació 2018, la capacitat de finançament és
de 118.854,49 €, import que podria utilitzar-se com a màxim en IFS.
-

Inversions piscines (3423/632.02): 35.000,00 €
Inversió redacció projecte enllumenat públic (165/619.05): 7.263,00 €
C/Enric Granados (1532/608.02.02): 30.000,00 €
Total IFS finançades amb Romanent de Tresoreria (inclòs la incorporació de
romanents de crèdit): 78.623,00 €
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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, poden ser d’aplicació les regles
especials del destí del superàvit pressupostari.
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Així, el càlcul per a determinar l’import per amortitzar deute per aplicació de
l’article 32 LOEPSF és el següent:
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2017

309.105,43 €

ROMANENT DE TRESORERIA 2017

742.968,48 €

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

65.555,16 €

SUPERÀVIT 2017 després d’aplicar l’art. 12.5

243.550,27 €

ROMANENT DE TRESORERIA després d’aplicar l’art. 12.5

677.413,32 €

Saldo 413

0,00 €

Inversions Financerament Sostenibles

78.623,00 €

Amortització de deute (import menor de RT o superàvit, menys les IFS) 164.927,27 €

L’import que cal tenir en compte a efectes de donar compliment a l’article 32 de
la LOEPSF és el de 243.550,27 €, corresponents al superàvit de 2017, que és
menor al RTDG, i un cop restat l’import destinat a amortització de deute en
aplicació de l’article 12.5.
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:
D’acord amb l’exposat, aquesta secretària interventora considera que cal destinar
65.555,16 € 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 164.927,27 € a l’amortització de
deute viu.
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.
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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 2017

309.105,43 €

ROMANENT DE TRESORERIA 2017

742.968,48 €

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

65.555,16 €

SUPERÀVIT 2017 després d’aplicar l’art. 12.5

243.550,27 €

ROMANENT DE TRESORERIA després d’aplicar l’art. 12.5 677.413,32 €
Saldo 413

0,00 €

Inversions Financerament Sostenibles

78.623,00 €

Amortització de deute

164.927,27 €

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 2018.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 7/2018.
Atès que per Provisió d’Alcaldia de data 11 de desembre de 2018 s’incoa l’expedient
336/2018, de modificació de pressupost en la modalitat de suplement de crèdit,
finançat amb càrrec al Romanent de Tresoreria i a una subvenció de la Diputació de
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Lleida per a finançar part de les despeses derivades dels actes d’agermanament amb
el poble d’Oliena.
Atès que en la mateixa data, s’ha emès informe de secretaria en relació a la legislació
aplicable i el procediment a seguir.

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 13 de desembre de 2018, 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.
 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.
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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, s’aprova l’acord següent per unanimitat dels membres
presents
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S’ACORDA
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient 336/2018, de modificació de crèdits del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, d’acord amb el següent
detall:
Despeses
Aplicació
Pressupostària

Descripció

Import

0.1.1

913.03

Amortització préstec refinançament 2009

231.000,00 €

0.1.1

310.03

Interessos préstec refinançament

3.4.2.1

212

Reparacions, manteniment i conservació edificis Àrea Esports

2.000,00 €

3.4.2.2

212

Reparacions, manteniment i conservació edificis Camp de futbol

2.000,00 €

3.4.2.1

213

Reparacions, manteniment i conservació instal·lacions Àrea d’Esports

4.000,00 €

3.2.3.3

221.00

Energia elèctrica Escola de Música / biblioteca

1.000,00 €

3.3.8

226.99

Altres despeses diverses festes populars

5.000,00 €

4.5.9

213

Reparacions, manteniment i conservació instal·lacions Altres infraestructures

2.000,00 €

9.2.0

226.01.01

Agermanament Oliena

8.000,00 €

400,00 €

TOTAL

255.400,00 €

Ingressos
Concepte

Descripció

870.00

Romanent de Tresoreria per despeses generals

461.13

Subvenció Diputació agermanament Oliena
TOTAL INGRESSOS

Euros
254.035,50 €
1.364,50 €
255.400,00 €

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 presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes
per a resoldre-les.
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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. Acord de baixa de drets reconeguts d’exercicis anteriors.

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

L’alcalde proposa la retirada de l’ordre del dia d’aquest punt del ple per tal de
posposar-lo a una propera sessió. La resta de membres del plenari s’hi mostren
d’acord.

5. Acord d’adopció del règim de control intern simplificat
Atès que en data 11 de desembre de 2018 es va iniciar procediment per a l'aprovació
del règim de control intern simplificat per aquesta entitat.
Atès que en la mateixa data va ser emès informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir i l’informe per Intervenció en relació amb l'aprovació
del règim de control intern simplificat
Atès que l’article 40 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim
jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, estableix que les entitats
locals acollides al règim de control intern simplificat exerciran la funció interventora, en
les seves dues modalitats de règim ordinari i especial de fiscalització i intervenció
limitada prèvia, respecte la gestió econòmica de l’Entitat Local, no sent d’aplicació
obligatòria la funció de control financer, sens perjudici de l’aplicació de l’auditoria de
comptes en els supòsits previstos a l’article 29.3.A) del Reglament i d’aquelles
actuacions llur realització per l’òrgan interventor derivi d’una obligació legal.
Atès que en sessió de data 4 d’octubre de 2018 el Ple de l’Ajuntament d’Oliana va
acordar aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les despeses i
obligacions de l’Ajuntament d’Oliana, d’acord amb l’article 13 del RD 424/2017, així
com l’aprovació dels requisits bàsics adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30
de maig de 2008, actualitzat per acord d’1 de juliol de 2011, a comprovar en l’exercici
de les actuacions de fiscalització i intervenció de limitada prèvia en règim de requisits
bàsics, que es concreten la “Guia per l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics de l’Ajuntament d’Oliana”, que s’adjuntava a
l’acord, els quals formaven part del mateix a tots els efectes legals.
Per l’exposat el ple de la corporació, per unanimitat dels membres presents

ACORDA
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PRIMER.- Aprovar l'aplicació del règim de control intern simplificat a l’Ajuntament
d’Oliana.
SEGON.- 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.

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

6. Modificació de l’acord de ple de data 18 d’abril de 2018 de proposició
de festes locals del municipi d’Oliana per a l’any 2019.
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.
Atès que per acord de ple de data 18 d’abril de 2018 es van proposar com a festes
locals del municipi d’Oliana per a l’any 2019 els dies 28 de febrer i 2 d’agost, i
havent-se detectat un error en aquestes dates.
Per tot l’anterior, per unanimitat dels membres presents,

S’ACORDA:
PRIMER.- Modificar l’acord del ple de l’Ajuntament d’Oliana de data 18 d’abril de
2018 i proposar com a festes laborals en tots els nuclis d’Oliana, per a l’any 2019,
les següents dades:



5 de març (Dimarts de Carnaval)
2 d’agost (Divendres, Festivitat de Nostra Sra. dels Àngels)
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SEGON.- Fer tramesa d’aquest acord als Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació
a Lleida.
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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.

7. Aprovació, si s’escau, del “Conveni de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Oliana en relació amb el projecte de
servei comunitari per la creació d’una comissió impulsora”.
Atès que en data 26 d’octubre de 2018 els Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament a Lleida van trametre a aquest ajuntament el “Conveni de col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Oliana en relació amb el projecte de servei comunitari
per la creació d’una comissió impulsora”, el qual s’adjunta a aquest acord com Annex I
a l’acta, sol·licitant la seva aprovació i signatura.
Atès que el Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure
entre l’alumnat el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei comunitari per a
l’alumnat d’educació secundària obligatòria com un instrument per desenvolupar la
competència social i ciutadana. El Servei comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu
entorn i comprometre’s en la seva millora, promovent així l’educació en valors i el
compromís cívic.
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament d’Oliana volen afavorir
la implementació del projecte de Servei comunitari entre els estudiants de secundària
obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria
escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en
l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al
servei de la comunitat.
Atès que L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Oliana per promoure el
desenvolupament de projectes de Servei comunitari en el municipi. Aquests projectes
seran avaluats pel consell escolar del centre, i la participació dels alumnes haurà de
ser autoritzada pels seus pares, mares o tutors.
Atès que Per tal de dissenyar i fer el seguiment del Servei comunitari en el municipi es
crearà un Comissió Impulsora de Servei comunitari. Aquesta Comissió serà presidida
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pel director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament o la persona en qui delegui, i
actuarà com a vicepresident/a el/la l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.
Per l’exposat i per unanimitat dels membres presents
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S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Oliana en
relació amb el projecte de servei comunitari per la creació d’una comissió impulsora”,
el qual estableix la seva vigència fins al 31 de desembre de 2020, i procedir a la
signatura del mateix.
SEGON.- Notificar aquesta resolució als Serveis Territorials a Lleida del Departament
d’Ensenyament d ela Generalitat de Catalunya en termini de deu dies, fent tramesa del
conveni aprovat al punt primer degudament signat per l’alcalde.
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.

8. 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.
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: eacat
46/2018, 1780/2018, 1781/2018, 1788/2018, 1827/2018, 1848/2018, 1850/2018.

Per tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents:
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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 pel personal que ha prestat serveis en aquesta Corporació durant l’anualitat 2018 i
que ho ha sol·licitat, d’acord amb les dades que consten a l’expedient.
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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.

9. Ratificació de l’aportació de l’Ajuntament d’Oliana al Consorci Segre
Rialb, per a l’anualitat 2019.
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
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 13 de novembre de 2018, en
el qual s’estableixen les aportacions dels diferents ens consorciats per l’anualitat 2019,
i tenint en compte que es determina una aportació de 3.500 € pels ajuntaments que en
formen part.
Per tot l’anterior, per unanimitat dels membres presents

S’ACORDA:
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern del CSR, de data 13 de novembre de
2018, Aprovació de les aportacions dels membres del Consorci Segre Rialb per
l’anualitat 2019, i aprovar una aportació per import de 3.500 € al Consorci Segre Rialb,
per l’anualitat 2019.
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 2019, per tal de fer front a aquesta aportació.
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TERCER. Comunicar aquest acord al Consorci Segre Rialb.
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10. Aprovació, si s’escau, del “Conveni entre l’Ajuntament d’Oliana i
l’Institut Aubenç d’Oliana” per al pagament de les despeses de consum
de gas i manteniment de la sala de calderes de les instal·lacions
educatives, per a l’any 2019.
Atès que l’Institut Aubenç i el Col·legi d’Educació infantil i primària Sant Jordi d’Oliana
comparteixen la instal·lació de calefacció i subministrament de gas a la mateixa,
facturant-se de forma conjunta a l’ajuntament.
Atès que per tal de quantificat el consum de gas realitzat per l’institut, l’Ajuntament
d’Oliana va procedir a la instal·lació de dos comptadors d’energia, un per la zona nord i
un altre per la zona sud, per tal de possibilitar la lectura diferenciada respecte les
dependències del col·legi, i el percentatge que aquest consum suposa respecte la
facturació total de la instal·lació.
Atès que és voluntat d’ambdues parts regular el pagament de la despesa de consum
de gas i part proporcional de la despesa de manteniment de la sala de calderes, i vist
el conveni entre l’Ajuntament d’Oliana i l’Institut Aubenç d’Oliana de data 10 de
desembre de 2018, el qual té un període de vigència de l’01/01/2019 al 31/12/2019, el
qual s’adjunta a aquest acord com Annex II a l’acta.
Per l’exposat, i per unanimitat dels membres presents

S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar el “Conveni entre l’Ajuntament d’Oliana i l’Institut Aubenç d’Oliana”
de data 10 de desembre de 2018, que regula el pagament de les despeses de consum
de gas i part proporcional de despesa de manteniment de sala de calderes, la durada
del qual és del període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de
2019; i procedir a la seva signatura.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Institut Aubenç d’Oliana en el termini de deu dies.
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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11. Aprovació, si s’escau, de la “Moció per denunciar el bloqueig jurídic
del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de
fam”.

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

MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA DE
FAM
Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i
injustificat, des del 16 d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i al cap d’uns dies, dels
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el
president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i
Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a l’exili davant la
persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la
ciutadania.
Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó
preventiva totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la
presumpció d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni Europeu
de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Aquesta vulneració
queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de l’Audiència
Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que van promoure
el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat l’1 d’octubre de
2017.
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren
els seus drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara davant el
Tribunal Constitucional, dels quals tots han estat acceptats però cap ha estat resolt. El
primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra l’ordre de presó
provisional decretada per l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de novembre del
2017. Un any després, el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat, allargant
deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament criminal i la doctrina del mateix
Tribunal Constitucional estableixen que els recursos contra els escrits de presó
provisional han de gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini
màxim de 30 dies.
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Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca
bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i en
concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que el dissabte 1
de desembre els presos polítics, Jordi Sánchez i Jordi Turull, i dos dies més tard,
Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la presó de Lledoners
com a mesura de protesta per aquesta intencionada dilació judicial i la vulneració dels
seus drets civils i polítics.

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

Per tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents:
S’ACORDA:
PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sánchez, Jordi
Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.
SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i
empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment
injustificada que vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat .
TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels
recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia
europea per endarrerir la seva posada en llibertat.
QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona
acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui
injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets civils.
CINQUÈ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió
dels motius i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a impulsar
accions que amplifiquin les seves peticions de forma cívica i pacífica.
SISÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi
per tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves
reivindicacions legítimes.
SETÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un
marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de
l’Estat.
VUITÈ.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més,
l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són
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perseguits per fomentar únicament la democràcia i la participació ciutadana basant-se
en el dret a decidir, internacionalment reconegut.
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NOVÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal
Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de
les Nacions Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

12. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2019.
Atès que l'article 62.3 de la Llei General Tributaria estableix que el cobrament en
període voluntari dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica que no tinguin
establert un altre termini en les seves normes reguladores s’ha d’efectuar en el període
comprès entre el dia 1 de setembre i el 20 de novembre o, si aquest no fos hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
Atès que l’administració tributària competent pot modificar el termini establert
assenyalat en el paràgraf anterior sempre que el termini esmentat no sigui inferior a
dos mesos.
Atès que l’article 24 del Reglament General de Recaptació, estableix que en les deutes
de venciment periòdic i notificació col·lectiva, la comunicació del període de pagament
es publicarà mitjançant edictes en els corresponents butlletins oficials, i en el taulell
d’edictes de l’Ajuntament.
Atès que l’article 24.2 del Reglament General de Recaptació estableix el contingut
mínim de l’anunci de cobrança.

Per tot l’anterior, per majoria absoluta del nombre legal dels membres de fet de
l’Ajuntament (6 vots a favor, cap en contra i cap abstenció dels 9 membres que formen
el ple),

S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar per l’any 2019, el calendari de pagament de tributs en període
voluntari corresponents a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, que tot
seguit s'indica :
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TRIBUT

PERÍODE DE PAGAMENT

Taxa Escola Municipal de música gener

Del 5 de febrer al 5 d’abril de 2019

Taxa Escola Municipal de música febrer

Del 5 de març al 6 maig de 2019

Taxa Escola Municipal de música març

Del 5 d’abril al 5 de juny de 2019

Taxa Escola Municipal de música abril

Del 6 de maig al 8 de juliol de 2019

Taxa Escola Municipal de música maig

Del 5 de juny al 5 d’agost de 2019

Taxa Escola Municipal de música juny

Del 5 de juliol al 5 de setembre de 2019

Taxa Escola Municipal de música setembre

Del 7 d’octubre al 9 de desembre de 2019

Taxa Escola Municipal de música octubre

Del 5 de novembre al 7 de gener de 2019

Taxa Escola Municipal de música novembre

Del 5 de desembre de 2019 al 5 de febrer de 2020

Taxa Escola Municipal de música desembre

Del 7 de gener al 9 de març de 2020

Taxa Llar d’Infants gener

Del 5 de febrer al 5 d’abril de 2019

Taxa Llar d’Infants febrer

Del 5 de març al 6 maig de 2019

Taxa Llar d’Infants març

Del 5 d’abril al 5 de juny de 2019

Taxa Llar d’Infants abril

Del 6 de maig al 8 de juliol de 2019

Taxa Llar d’Infants maig

Del 5 de juny al 5 d’agost de 2019

Taxa Llar d’Infants juny

Del 5 de juliol al 5 de setembre de 2019

Taxa Llar d’Infants juliol

Del 5 de juliol al 7 d’octubre de 2019

Taxa Llar d’Infants setembre

Del 7 d’octubre al 9 de desembre de 2019

Taxa Llar d’Infants octubre

Del 5 de novembre al 7 de gener de 2019

Taxa Llar d’Infants novembre

Del 5 de desembre de 2019 al 5 de febrer de 2020

Taxa Llar d’Infants desembre

Del 7 de gener al 9 de març de 2020

Taxa Instal·lacions Esportives gener

Del 8 de gener al 11 de març de 2019

Taxa Instal·lacions Esportives febrer

Del 8 de febrer al 8 d’abril de 2019

Taxa Instal·lacions Esportives març

Del 8 de març al 8 de maig de 2019

Taxa Instal·lacions Esportives abril

Del 8 d’abril al 10 de juny de 2019

Taxa Instal·lacions Esportives maig

Del 8 de maig al 8 de juliol de 2019

Taxa Instal·lacions Esportives juny

Del 7 de juny al 7 d’agost de 2019

Taxa Instal·lacions Esportives juliol

Del 9 de juliol al 9 de setembre de 2019

Taxa Instal·lacions Esportives agost

Del 8 d’agost al 8 d’octubre de 2019

Taxa Instal·lacions Esportives setembre

Del 6 de setembre al 6 de novembre de 2019

Taxa Instal·lacions Esportives octubre

Del 8 d’octubre al 9 de desembre de 2019

Taxa Instal·lacions Esportives novembre

Del 8 de novembre de 2019 al 8 de gener de 2020

Taxa Instal·lacions Esportives desembre

Del 9 de desembre de 2019 al 10 de febrer de 2020

Taxa de Cementiri Municipal

Del 25 de novembre de 2019 al 27 de gener de 2020
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El pagament es durà a terme mitjançant domiciliació bancària en els comptes oberts
en les entitats de crèdit, a aquest efecte, rebent de la corresponent entitat, amb càrrec
al seu compte, el justificant del pagament.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora,
d’acord amb l’establert amb l’article 28 de la Llei 58/2003, General Tributària. Es
satisfarà el recàrrec de constrenyiment del 5% fins que no hagi estat notificada la
providència de constrenyiment. Després d’aquesta data, s’exigirà el recàrrec del 10%
de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins els terminis
establerts en la providència de constrenyiment. Transcorreguts aquests terminis serà
exigible el recàrrec ordinari del 20 % de l’import del deute més els interessos de
demora.
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i en
el taulell d’edictes de la Corporació, per a general coneixement.
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.

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

14.

Assumptes sobrevinguts.

Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, S’APROVEN
per unanimitat.
(1). Acord de ratificació de la dissolució del Consorci Alt Urgell XXI
Havent-se rebut el certificat de l’acord de dissolució de Consorci Alt Urgell XXI pres per
Assemblea General d’aquest consorci en data 27 de setembre de 2018.
En aquest acord es motiva la conveniència de replantejar el funcionament d’aquest i
alhora es va posar de manifest la conveniència de la continuïtat o no del Consorci en
el sentit que la burocràcia que comporta el manteniment del Consorci i la dinàmica
actualment decreixent i, tenint en compte que des del Consell Comarcal es podrien
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instrumentar formes de col·laboració en el mateix sentit, fa que potser no sigui la
fórmula més adient, com ara un Conveni interadministratiu.
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En l’acord de dissolució del Consorci es motiva pel fet que aquest Consorci ha fet el
seu camí, que va començar amb la gestió del Leader, i que ha gestionat un FEDER i
ha tingut un AODL finançament pel SOC i per l’Ajuntament de la Seu. A partir d’aquí, i
tenint en compte el Pla estratègic de desenvolupament local que el Consell Comarcal
ha tirat endavant ( IMPULSA 2026) i que es preveu buscar altres formes de treballar
pel desenvolupament econòmic de la comarca
Tenint en compte que la dissolució del Consorci comporta també la proposta de
liquidació dels havers que resultin al Consell Comarcal.
Tenint en compte el disposat a l’article 5.1 i 5.2 dels Estatuts del Consorci i el l’art. 324
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS)
Per 6 vots a favor dels membres presents al ple, que representa la majoria absoluta,
S’ACORDA:
PRIMER.- Ratificar l’acord de l’Assemblea General del Consorci Alt Urgell XXI de data
27 de setembre de 2018 de dissolució d’aquest, i delegar la tramitació conjunta de
l’expedient al Consorci.
SEGON.- Trametre aquest acord al Consorci per a la tramitació de l’expedient de
dissolució.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

(2) Aprovació 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”.
Atès que l’Ajuntament d’Oliana és coneixedor que l’assetjament sexual és un risc
laboral que contemplen els articles 45 i següents de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laboral i comporta per a aquesta corporació plena
responsabilitat per garantir el dret de totes les persones a un entorn de treball
productiu i segur i l’obligació de construir un ambient que respecti la dignitat de les
persones treballadores de l’empresa.
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Atès que l’article 48.1 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva entre homes i dones, amb caràcter obligatori preveu l’existència d’un Protocol
en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe a totes les empreses.
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Atès que per acord de ple data 12 de juliol de 2010 l’Ajuntament d’Oliana va aprovar el
“Protocol d’actuació en els casos d’assetjament sexual i per raó de sexe”, elaborat
amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
Atès que el servei d’Atenció i Serveis a les persones de l’Alt Urgell del Consell
Comarcal de l’Alt Urgell ha redactat un nou Protocol en matèria d’assetjament sexual i
per raó de sexe que ha tramès a aquest ajuntament per a la seva aprovació per l’òrgan
competent.
Per l’exposat, i per unanimitat dels membres presents
S’ACORDA
PRIMER.- 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”, que s’adjunta a aquesta acta com Annex
IV, i exposar-lo al públic pel termini de 30 dies mitjançant la publicació d’un anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
al taulell d’edictes electrònic municipal, amb el benentès que transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adopció d’un altre acord.
SEGON.- Deixar sense efecte el “Protocol d’actuació en els casos d’assetjament
sexual i per raó de sexe” aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Oliana en data 12 de juliol
de 2010.
TERCER.- Comunicar aquest acord l’àrea d’Igualtat – SIAD- SAI del Consell Comarcal
de l’Alt Urgell.
QUART.- 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.

Part de Control i Informes:
15. Donar compte de diversos Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia que s’adjunten en aquesta acta com Annex IV.
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16. Informes d’alcaldia.
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a. Instal·lació de càmeres a la via pública
Explica que arran dels robatoris que s’han produït enguany al barri del Clot de la
Guineu, s’està estudiant la possibilitat d’instal·lar càmeres a la via pública, per la qual
cosa s’estan efectuant consultes al Departament d’Interior per tal d’obtenir
l’assessorament d’aquest departament. En cas que es pogués tirar endavant, els faria
un conveni amb els Mossos d’Esquadra per a què en siguin ells els responsables
d’accedir a les imatges quan així sigui necessari per motius de vigilància del trànsit o
seguretat pública. Es preveu la instal·lació de cinc càmeres, que s’ubicarien a l’entrada
i sortida del poble, a l’Avinguda Barcelona, a la zona esportiva i a la zona escolar.

b.

Reconeixement a les puntaires d’Oliana

Informa que el passat 8 d’octubre es va celebrar un acte a Barcelona un acte en el
qual el Govern va reconèixer i agrair a 50 entitats la seva trajectòria en favor de la
igualtat efectiva de dones i homes, entre les quals hi havia l’Associació de Puntaires
d’Oliana.

c.

Informe de la CHE

El passat 22 d’octubre es va rebre la visita del vigilant de zona de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), el qual va redactar un informe per reclamar la neteja del
riu de Reixà i el riu de la Flor.

d.

Excedència personal laboral

L’alcalde fa saber als membres del ple que el passat 22 d’octubre una treballadora de
la llar d’infants, la Saray Pavón, va passar a situació d’excedència pel termini d’un any
prèvia autorització de l’alcaldia. Aquesta circumstància ha causat un canvi en la
persona actuant com a representant dels/de les treballadors/res, que actualment és el
Celestí Torrent.

e.

Projecte comarcal de millora de l’enllumenat públic
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Informa que des del Consell Comarcal s’ha promogut un projecte comú per
ajuntaments de la comarca per a dur a terme actuacions de reforma de l’enllumenat
públic per tecnologia led, amb l’objectiu de comptar amb un sistema d’estalvi energètic.
S’ha sol·licitat el finançament del 50% del cost del projecte al FEDER i es preveu
sol·licitar un ajut del 25% del cost a la Diputació de Lleida, restant per tant un altre
25% que seria el cost assumit per cada entitat municipal. En compliment d’aquestes
previsions, aquesta actuació suposaria per a l’Ajuntament d’Oliana un cost aproximat
de 140.000 €. Aquesta inversió, atenent a l’estalvi econòmic que suposaria el canvi
d’enllumenat, es preveu que pugui ser amortitzada en un termini no superior a 4-5
anys.

f.

Pavimentació del camí del Salze i millora del camí de les Anoves

Informa que estan finalitzant els treballs de pavimentació del camí que dona accés al
nucli d’Oliana des del camí de la Serra i els treballs de manteniment del camí de les
Anoves.

g.

Projecte joventut

L’alcalde explica que en el marc dels projectes previstos al Pla Local de Joventut i en
col·laboració amb l’Oficina Jove alt Urgell, s’està treballant en l’adequació de la placeta
de l’església, on es preveu instal·lar mobiliari urbà per una banda, i per l’altra, els
estudiants d’ESO estan treballant en un mural que es dibuixarà en aquest indret del
municipi. Un cop es disposi de la proposta de mural, els/les joves hauran de presentarlo davant veïns i veïnes i defensar el seu projecte.

h.

Documentació del ple

L’alcalde informa que per decisió d’aquest òrgan, en endavant no es facilitaran als
membres del ple les propostes d’acord per escrit de les sessions plenàries, si no que
es trametran mitjançant correu electrònic.

i.

Ple extraordinari

Proposta la celebració d’un ple extraordinari la setmana vinent per a l’aprovació inicial
del pressupost de l’exercici 2019. S’acorda celebrar-lo pel proper dijous dia 20 de
desembre i resta per determinar l’hora. Informa que en la mateixa data, abans de la
sessió plenària es celebrarà una sessió de la Junta de Govern Local, per tal
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d’adjudicar les obres de millora de la pavimentació i l’enllumenat del C/ Enric
Granados.
j.

Premi Geganters
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Fa saber que els Geganters i Grallers d’Oliana va rebre el premi al Grup de l’Any dels
Premis Adifolk 2018 per la difusió del folklore de Catalunya en una gala celebrada a
Montblanc el passat 27 de novembre
El regidor Ricard Pérez intervé i proposa fer arribar a l’Associació de Geganters i
Grallers d’Oliana i a l’Associació de Puntaires d’Oliana una felicitació pels premi i
agraïment rebuts per aquestes entitats. La resta de membres del ple s’hi mostren
d’acord.

17. Precs i preguntes
La regidora Carme Lostao pregunta a l’equip de govern pel projecte FutbolNet. El
regidor Ricard Pérez explica que el projecte s’ha dut a terme satisfactòriament, de fet
encara no ha finalitzat, si no que ho farà dissabte vinent. L’alcalde comenta que ha
estat convidat el proper dissabte a Alcoletge a l’acte de cloenda d’aquest projecte.
També fa esment de la subvenció atorgada per l’IEI en concepte de despeses
derivades dels actes d’agermanament amb Oliena, de 1.300 € aproximadament, quan
se’n van sol·licitar 8.000 €. Demana si està previst algun altre ajut econòmic per
aquest concepte i el regidor Ricard Pérez li respon que no, ja que la majoria de
despeses no són susceptibles de ser subvencionades per ajuts públics.

Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, el Sr.
alcalde, Miquel Sala Muntada, aixeca la sessió a les 20:15 hores, 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: 8/2/2019 10:44:15

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: 08/02/2019 18:17:04
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