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

Assistents:
-

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

Secretària interventora:
-

Esther Garrido Hernández

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

ORDRE DEL DIA:
Part resolutiva:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Constitució del grup municipal Junts per Oliana i designació del seu portaveu.
3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 5_2019. Modalitat
suplement de crèdit.
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4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 6_2019. Modalitat crèdit
extraordinari.
5. Aprovació del Compte General de l’exercici 2018.
6. Adhesió al codi ètic regulat en l’annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny,
pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per
l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.
7. Adhesió al protocol de prevenció de drogues – alternativa a la sanció
administrativa, de la comarca de l’Alt Urgell.
8. Adhesió a l’acord d’adquisició dels aparells desfibril·ladors, del servei de
manteniment i formació a través de l’Acord marc de l’ACM (Exp. 216.03).
9. Assumptes sobrevinguts.
10. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.

Part de Control i Informes:
11. Donar compte de diversos decrets d’alcaldia.
12. Donar compte del Període Mig de Pagament del segons trimestre de 2019.
13. Informes d’alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
L’acta de la sessió extraordinària 5/2019, de data 15 de juny de 2019, de constitució del
nou ajuntament, i l’acta de la sessió extraordinària 6/2019, de data 27 de juny, 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. S’aproven per unanimitat
sense cap esmena.

2. Constitució del grup municipal Junts per Oliana i designació del seu
portaveu.
Atès que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret
424/2011, de 28 de març, el passat dia 22 de maig, i constituïda la nova Corporació
municipal en data 11 de juny de 2011, es poden crear els grups municipals per al millor
funcionament dels òrgans de govern de la Corporació.
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Atès que en la forma i termini establerts a la legislació vigent, els membres del grups
polític “Junts per Oliana”, han presentat un escrit al registre general de l’ajuntament en
data 26 de juny, en què manifesten la seva voluntat de constituir-se en grup municipal i
el nomenament del portaveu del grup municipal de Junts per Oliana”, que serà el Sr.
Ricard Pérez Llordés i el portaveu suplent el Sr. Miquel Sala Muntada.
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Atès que els grup polítics municipals són obligatoris als municipis amb població de més
de 20.000 habitants i es crearan potestativament en la resta, quan el ple així ho acordi.
Vista el què disposen els articles 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 23 a 29 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per l’esposat el Ple de l’Ajuntament d’Oliana per unanimitat dels membres presents

ACORDA:
PRIMER.- Declarar constituït el grup municipal “Junts per Oliana”, amb regidors/res
adscrits/tes següents:
-

Sr. Ricard Pérez Llordés, portaveu
Sr. Miquel Sala Muntada, portaveu suplent
Sr. Joan Figueras Espinagosa
Sra. Teresa Alert Rafel

SEGON.- Notificar aquest acord al grup municipal “Junts per Oliana” en el termini de
deu dies.
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 5_2019.
Modalitat suplement de crèdit.
Atès que per Provisió d’Alcaldia de data 9 de juliol de 2019 s’incoa l’expedient 226/2019,
de modificació de pressupost en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec
al Romanent de Tresoreria i a ingressos provinents de subvencions públiques.
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Atès que en data 10 de juliol, s’ha emès informe de secretaria en relació a la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en la mateixa data 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.
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Atès que en data 11 de juliol de 2019, s’emet informe d’Intervenció en relació al
compliment de l’estabilitat pressupostaria, i informe d’intervenció, que inclouen
l’advertiment de compliment del Pla Econòmic Financer vigent.

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.

CVE: 20190-06213-23613-71341

AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 222/2019
Descripció.: Sessió 7/2019. Ple ordinari 11.07.2019

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
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient 226/2019, de modificació de crèdits del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, d’acord amb el següent
detall:
Suplements en Aplicacions de Despeses
Aplicació

Descripció

1532/609.02.02 Obra C/ Enric Granados
934/359

Altres despeses financeres

170/210

Infraestructures i béns naturals
TOTAL

Crèdits inicials

Modificacions de crèdit

Crèdits finals

86.938,50 €

8.191,37 €

95.129,87 €

3.500,00 €

1.500,00 €

5.000,00 €

1.000,00 €
91.438,50 €

7.878,94 €
17.570,31 €

8.878,94 €
109.008,81 €

Altes en concepte d’Ingressos
Concepte

Descripció

Import

870.00

Romanent de tresoreria per a despeses generals

10.907,65 €

480.80.05

Subvenció Gestió Forestal Sostenible 2018

6.662,66 €

TOTAL INGRESSOS

17.570,31 €

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.
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa 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 6_2019.
Modalitat crèdit extraordinari.
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Atès que per Provisió d’Alcaldia de data 9 de juliol de 2019 s’incoa l’expedient 227/2019,
de modificació de pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari, 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.
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Atès que en data 29 de març de 2019, es redacta la Memòria d’Alcaldia, que s’incorpora
a l’expedient, en la que es justifica l’aprovació del crèdit extraordinari, 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 data 10 de juliol de 2019, s’emet informe d’Intervenció en relació al
compliment de l’estabilitat pressupostaria, i informe d’intervenció, que inclouen
l’advertiment de compliment del Pla Econòmic Financer vigent.

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
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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
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S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient 227/2019, de modificació de crèdits del
pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, d’acord amb el següent
detall:
Despeses
APLICACIÓ
337/221.02

DESCRIPCIÓ
Gas bar piscines
TOTAL

IMPORT
750,00 €
750,00 €

Ingressos
APLICACIÓ
399.01

DESCRIPCIÓ
Electricitat i altres subministraments per bar piscines
TOTAL

IMPORT
750,00 €
750,00 €

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

5. Aprovació del Compte General de l’exercici 2018.
Vist el Compte General format de l’exercici 2018, juntament amb tota la seva
documentació annexa, el qual s’ha tramitat d’acord amb la legislació vigent.
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Vist que s’han incorporat a l’expedient de l’aprovació del compte general de l’exercici
2018, l’informe d’intervenció de data 6 de març de 2019, i l’informe d’intervenció
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat
financera i regla de la despesa de la mateixa data, que consten a l’expedient de
liquidació del pressupost (Exp. 65-2019), i el Dictamen de la Comissió Especial de
comptes de data 8 de maig de 2019.
Atès que el Compte General de l’exercici 2018 d’aquest Ajuntament i el Dictamen de la
Comissió Especial de Comptes de data 8 de maig de 2019 van ser exposats al públic
perquè poguessin presentar-se reclamacions, objeccions o observacions, mitjançant
edicte publicat en el taulell d’anuncis de l’ajuntament, a la seu electrònica
www.ajuntamentoliana.cat, i en el Butlletí Oficial de la província de Lleida núm. 106, de
data 3 de juny de 2019, durant quinze dies, durant els quals i vuit dies més es poguessin
presentar reclamacions, objeccions o observacions, i que d’acord amb el certificat de
secretaria de data 11 de juliol de 2019, no se n’ha presentat cap.
Per tot l’anterior, per unanimitat i per tant per majoria absoluta del nombre legal dels
membres de fet de la Corporació

S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2018.
SEGON.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, a l’empara del conveni signat entre la
Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Cuentas, en data 3 de desembre de 2014, per
a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes de les entitats locals, i en
compliment de l’article 212 apartat 5) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.
Adhesió al codi ètic regulat en l’annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual
s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord
GOV/110/2014, de 22 de juliol.

6. Adhesió al codi ètic regulat en l’annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28
de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases
reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.

CVE: 20190-06213-23613-71341

AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 222/2019
Descripció.: Sessió 7/2019. Ple ordinari 11.07.2019

Vist l’Annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del
model tipus de bases reguladores aprovat per l’acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel
qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l’administració de la
Generalitat i el seu sector públic, i se n’aprova el tex íntegre, el qual literalment diu:
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PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES
BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D’ADEQUAR LA SEVA
ACTIVITAT, I EFECTES D’UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D’AQUESTS PRINCIPIS
D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes
compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure, en les bases de
convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als
quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries, i els efectes d’un eventual
incompliment d’aquests principis.
En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de
conducta als quals les persones beneficiària de les subvencions o ajuts han d’adequat
la seva activitat i els efectes d’un eventual incompliment d’aquests.
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i
podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la
subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries,
en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut.
Principis ètics i regles de conducta
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol
manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el
procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
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3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen
les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l'adjudicació de la subvenció o ajuts.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada
per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que
els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat
quart de l'article 3 de la Llei de transparència.
Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta.
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
De conformitat amb tot l'exposat, el Ple Municipal per unanimitat dels membres presents

ACORDA:
PRIMER.- Adherir-se al codi ètic regulat a l’Annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de
juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per
l'acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases
reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva, tramitats per l'administració de la Generalitat i el seu sector
públic, i se n'aprova el text íntegre.
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SEGON.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.
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7. Adhesió al protocol de prevenció de drogues – alternativa a la sanció
administrativa, de la comarca de l’Alt Urgell.
Atès que en data 31 de gener de 2019 la Comissió Tècnica de l’Alt Urgell per l’Atenció
als Menors en Risc acorda la necessitat d’articular mecanismes de prevenció sobre
drogues pels adolescents de la comarca de l’Alt Urgell. Existeix un protocol de prevenció
sobre drogues en el que es planteja una mesura educativa alternativa a la sanció
administrativa als menors denunciats per tinença o consum de drogues il·legals en la
via pública (Programa PPD-ASA). Aquest protocol està en marxa en diversos municipis
i comarques de Catalunya.
Atès que en la mateixa Comissió s’acorda la creació d’un grup de treball per tal de
treballar el protocol esmentat a través de la Guia de recomanacions ja existent,
publicada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. A partir de la participació
voluntària d’algunes de les persones participants de la Comissió es conforma el grup de
treball amb una persona representant de l’INS Joan Brudieu, una del Centre de Salut
Mental Infantil i Juvenil, una de l’INS la Valira, una de l’Equip d’Assessorament
Psicopedagog, una de Mossos d’Esquadra i dos de l’Equip de Serveis Socials Bàsics
del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.
Ates que en data 21 de març es va presentar aquest programa al Consell d’Alcaldes de
l’Alt Urgell, qui l’ha validat.
Atès que en data 11 d’abril de 2019 el Consell Comarcal de l’alt Urgell va aprovar el
projecte per a la implementació a la comarca del programa PPD-ASA, el conveni de
col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per tal
d’implementar el protocol i atendre tots els adolescents entre 14 i 17 anys dels municipis
de la comarca adherits.
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha tramès l’esmentat acord als ajuntaments
de la comarca per tal que s’aprovi en els seus plens municipals, si s’escau, l’adhesió al
Protocol.
Per l’exposat, el ple de l’Ajuntament d’Oliana, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Oliana al conveni de col·laboració entre
el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt
Urgell per a l’aplicació de mesures alternatives a persones menors d’edat denunciades
per consum o tinença de drogues, que es gestionarà per part de l’equip tècnic dels
Serveis Socials Bàsics del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
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TERCER.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

8. Adhesió a l’acord d’adquisició dels aparells desfibril·ladors, del servei
de manteniment i formació a través de l’Acord marc de l’ACM (Exp. 216.03).
1. L’Ajuntament de d’Oliana, en data 4 de desembre de 2012, va aprovar l’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament
amb el Consorci Català pel desenvolupament Local.
2. El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de
data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar,
en la sessió de la seva Comissió Executiva, de data 10 de juliol de 2017, adjudicar
l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats
de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2016.03) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots relacionat al
contracte. L’ajuntament que seguidament es relaciona:
1.- CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
2.- CARYOSA SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
3.- CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, LOTS: 1, 2 i 6
4.- NEOSALUS SOLUTIONS SL, LOTS: 2, 3, 5 i 6
5.- SCHILLER ESPAÑA SAU, LOTS: 1 i 3
6.- TECHNOLOGY 2050 SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
7.- TELEFONICA SOL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU,
LOTS: 4 i 5
3. En data 20 d’octubre de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament d’aparells
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació, licitat de
conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.
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4. L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (en endavant DN) i 12,
en relació als articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en
endavant TRLCSP).
5. L’acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la
DN i el 198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions en que
tindran lloc els subministrament dels DEA i els serveis de manteniment, formació,
senyalització i difusió adquirits per les entitats destinatàries, adherides al sistema de
contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2
del TRLCSP.
6. La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. preveuen
de forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear centrals
de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en
relació a un Acord marc.
7. De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients de
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la
normativa anterior.”
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el
règim de funcionament i competències de les entitats locals, el Ple de l’Ajuntament
d’Oliana per unanimitat dels membres presents,

ACORDA:
PRIMER.- Disposar l’adhesió del municipi de l’Ajuntament d’Oliana a l’Acord marc de
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de
manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03),
per un termini de 12 mesos, des del dia 19 de juliol de 2019 fins al dia 31 de juliol de
2020.
SEGON.- Aprovar la contractació dels serveis de manteniment dels aparells
desfibril·ladors (DEA), amb l’empresa adjudicatària NEOSALUS SOLUTIONS SL, i
segons el detall següent:
-

NEOSALUS SOLUTIONS SL
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Lot: 5
Núm. aparells: 2
Preu: 12 € / aparell / mes
Total mensual: 24 €
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TERCER.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 24 € mensuals
durant 12 mesos, que s'imputarà dins del pressupost municipal de l'any 2019, a càrrec
de l'aplicació pressupostària 3421/226.99 .
QUART.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària NEOSALUS
SOLUTIONS SL.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

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

(1) Increment retributiu del 0,25% addicional a partir de l’1 de juliol de 2019
al personal de l’Ajuntament d’Oliana
Atès que en data 21 de desembre de 2018 es va aprovar el Reial decret-llei 24/2018, de
21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en
l’àmbit del sector públic, en el qual s’estableix el següent al seu article 3:
Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como
a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social
que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2019
respecto a los de 2018. (…)
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios
constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos
de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. Para un
incremento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá
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proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5
por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes serán:
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PIB igual a 2,1: 2,30%
PIB igual a 2,2: 2,35%
PIB igual a 2,3: 2,40%
PIB igual a 2,4: 2,45%
Atès que l’apartat cinc de l’article 5.1 del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre,
pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic, estableix que els funcionaris (inclosos els funcionaris de les Corporacions
Locals), percebran, en concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a
desembre de 2019, les quanties referides a dotze mensualitat que es recullen en aquest
apartat, i així mateix, estableix que percebran les pagues extraordinàries dels mesos de
juny i desembre de l’any 2019, en concepte de sous i triennis, en els imports que es
recullen en el mateix apartat. Aquestes quantitats, estan incrementades en un 2,25%
respecte de les establertes per a l’any 2018.
Atès que en data 21 de juny de 2019 el Consell de Ministres ha aprovat l’increment
addicional del 0,25% de les retribucions del personal al servei del sector públic, atès que
l’increment del Producte Interior Brut (PIC) a preus constant de 2018 ha superat el 2,5%.
A aquests efectes, l’Institut Nacional d’Estadística, en data 5 de juny de 2019 ha certificat
que, d’acord amb els resultats de la operació de comptabilitat Nacional Trimestral
d’Espanya, la taxa de variació del PIB de 2018 respecte a 2017 en termes de volum és
2,58% i aquesta xifra fa preceptiva l’aplicació de la revalortizació variable del 0,25% en
la retribució dels empleats públics.
Atès que aquest article, d’acord amb el seu apartat onzè, té caràcter bàsic i es dicta a
l’empara dels articles 149.1.13 i 156.1 de la Constitució. A més, l’apartat tercer es dicta
en aplicació del disposat a l’article 29 de l’EBEP.
Atès que l’article 27 del TREBEP, estableix que les retribucions del personal laboral es
determinaran pel conveni col·lectiu que sigui aplicable i pel contracte laboral, respectant
en tot cas, l’establert en l’article 21 del TREBEP, que en el seu apartat 2 estableix que:
no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento
de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el personal; i l’article 26.3 del TRET, estipula que mitjançant
la negociació col·lectiva, o en el seu defecte, el contracte individual, es determinarà
l’estructura del salari, i, en el seu cas, els complements salarials.
Atès que en el cas de l’Ajuntament d’Oliana, per acord del ple de 18 de desembre de
2017, aquesta entitat es va adherir a l’Acord comú de condicions per als empleats
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públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni
número 79100015072015). Aquest acord, estableix a l’article 41, el següent:
Article 41. El règim retributiu
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1. L’increment retributiu dels empleats públics als quals se’ls apliqui aquest Acord
serà el fixat anualment per les respectives lleis de pressupostos generals de
l’Estat.
2. Mentre no es desenvolupi la legislació bàsica recollida al Capítol III –dels drets
retributius- del Títol III de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat
públic, l’estructura i el règim de les retribucions seran els establerts per la
normativa aplicable a la funció pública local i, en particular, els que resulten del
Reial Decret 861/1986, de retribucions de funcionaris de l’Administració local i del
Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les
entitats locals. En el cas que, durant la vigència d’aquest Acord, es modifiqui el
sistema de retribucions, es duran a terme les adaptacions necessàries al nou marc
normatiu vigent.
Atès que, d’acord amb l’anterior, tant pel que fa al personal funcionari, com pel que fa al
personal laboral, correspon aplicar l’increment del 0,25% addicional amb efectes des del
dia 1 de juliol de 2019.
Atès que d’acord amb l’informe de la secretaria interventora que consta a l’expedient
es disposa de consignació pressupostària suficient i adequada per tal que fer front a
aquesta despesa.
Atès que l’informe de la secretaria interventora que consta a l’expedient, conclou que:
CONCLUSIÓ.
D’acord amb l’exposat correspondria aplicar l’increment addicional del 0,25% previst
al Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic en les nòmines del personal
funcionari i laboral de la Corporació a partir de l’1 de juliol de 2019.
Per tot l’anterior, es formula la següent NOTA D’OBJECCIÓ, per que fa a l’aplicació
dels increments corresponents en les nòmines del personal funcionari i laboral de la
Corporació, per la resta de l’anualitat 2019, per entendre aquesta secretària
interventora, que si es formula objecció en les nòmines mensuals, correspon aplicar
la mateixa objecció en els seus increments retributius:
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 Pel que fa al personal funcionari, atès que no es disposa de la RLT o del
document previst en les bases d’execució del pressupost que reguli el
complement específic d’aquest personal, i en conseqüència el seu increment.

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



Pel que fa al personal laboral, atès que la totalitat d’aquest personal (a
excepció dels llocs de treball que s’han indicat), ha accedit al seu lloc de treball
sense seguir els principis i procediment regulat en la normativa de funció
pública.

De conformitat amb l’article 216.2 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 (TRLRHL),
se suspèn la tramitació de l’expedient d’aprovació de la despesa i el pagament dels
increments del 0,25% pel període 01/07/2019 – 31/12/2019 en les nòmines del
personal de l’ajuntament fins que aquesta objecció estigui solucionada.
Atès que aquesta objecció es refereix a obligacions (autorització, disposició,
aprovació de la despesa i pagament d’aquest increment), que no han estat legalment
adquirits, correspondrà al Ple l’aprovació de les fases ADOP d’aquestes despeses
d’acord amb l’article 185.2 del TRLRHL, i correspondrà al Ple la resolució d’aquesta
nota d’objecció, d’acord amb l’article 217.b) del TRLRHL.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Oliana per unanimitat dels membres presents

ACORDA:
PRIMER.- Resoldre la nota d’Objecció de la secretaria interventora que consta a
l’expedient.
SEGON.- Autoritzar, disposar, aprovar la despesa i ordenar el pagament de l’increment
retributiu del 0,25% pel període 01/07/2019 – 31/12/2019, pel personal laboral i
funcionari d’aquest Ajuntament, en el pagament de les nòmines mensuals que
corresponguin.
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

10. Ratificació de diversos decrets d’alcaldia.
Es ratifiquen els Decrets d’Alcaldia que s’adjunten a aquesta acta com Annex I, per
unanimitat dels assistents.
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El Sr. Miquel Sala, del grup municipal Junts per Oliana, intervé i manifesta que el seu
grup vota a favor inclús de la ratificació dels decrets que resolen les notes d’objecció
d’aprovació de les retribucions al personal de l’ajuntament, malgrat que a la passada
legislatura el grup Fem Oliana s’hi abstenia. Manifesta que el seu grup és plenament
coneixedor de la situació actual i la dificultat de la seva solució.

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

12. Donar compte del Període Mig de Pagament del segon trimestre de
2019.
Atès que el període mig de pagament (PMP), definit en el Real Decret 635/2014, de 25
de juliol, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics.
Atès que d’acord amb l’article 3 del RD 635/2014, i amb allò establert en la Guia per la
complementació de l’aplicació i el càlcul del PMP de les EELL, la informació del segon
trimestre de 2019 que cal subministrar es la següent:






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

7,74
212.944,44 €
16,87 dies
26.477,60 €
8,75 dies

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

13. Informes d’alcaldia.
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a.

Reunió Consorci Segre Rialb.

L’alcalde explica que el passat 18 de juny es va celebrar a Tiurana una reunió amb els
membres del Consorci Segre Rialb amb l’Agencia Catalana de Turisme per tal de poder
optar al segell distintiu de turisme familiar. En relació a la quota d’accés de cada municipi
és de 240 € l’any per cada ajuntament i 100 € addicionals per cada empresa certificada
emplaçada al municipi, que hi participi, fins a un màxim de 20 establiments.
El regidor Ricard Pérez demana a l’alcaldessa i l’Ajuntament d’Oliana té intenció de
continuar formant part del Consorci Segre Rialb, al qual se li respon afirmativament.

b.

Festa Major

En relació a la Festa Major d’enguany, el nou equip de govern hi ha treballat i gairebé ja
està tot enllestit.
El regidor Ricard Pérez demana si l’actuació d’havaneres serà a càrrec del grup que
l’anterior equip de govern va pactar verbalment. L’alcaldessa respon que va tenir
coneixement d’aquesta situació massa tard, i ja s’havia contractat un altre grup. Demana
al Sr. Pérez si la seva qüestió va referida a la subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
que es podia percebre pel grup que va actuar l’any passat i li comenta que n’és
coneixedora de la situació.

c.

Felicitació president Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Per últim, dona l’enhorabona al Sr. Miquel Sala pel seu nomenament com a President
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

14. Precs i preguntes.
El Sr. Ricard Pérez, portaveu del grup municipal Junts per Oliana, formula les següents
qüestions:
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-

En relació als desfibril·ladors dels què es disposa a les instal·lacions municipals
(àrea d’esports i camp de futbol), comenta que des de la seva instal·lació s’han
vingut fent formacions a personal usuari de les instal·lacions on s’ubiquen, ja que
considera imprescindible que diferents persones tinguin coneixement de com
utilitzar-los. Demana si es té previst continuar amb aquesta pràctica, a la qual
cosa rep resposta afirmativa per part de l’alcaldessa.

-

El seu grup ha rebut queixes d’algunes persones sobre l’estat de les papereres
de la plaça de la Reguereta, per trobar-se al màxim de la seva capacitat. Demana
si pot ser solucionat aquest assumpte, contestant l’alcaldessa que gestionarà
amb la brigada municipal una solució a aquest problema.

Finalment, intervé el Sr. Miquel Sala i demana si des de l’ajuntament es por emetre una
nota de condol a la família per la recent defunció de la mare del regidor de la passada
legislatura, Sr. Ventura Molleví. L’alcaldessa es mostra d’acord amb la proposta.

Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, la Sra.
Alcaldessa, aixeca la sessió a les 19:20 hores, de la qual s’estén la present acta, que
jo, la Secretària, certifico.

La secretària
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Vist i plau
L’Alcaldessa
M. Carmen Lostao Otero
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