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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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Identificació de la sessió:
Núm.: 13/2019
Caràcter: extraordinari
Data: 23 de desembre de 2019
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora: 19:00 hores

Assistents:
-

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

S’han excusat d’assistir-hi:
-

Jordi Vila Cosconera, primer tinent d’alcalde

Secretària interventora:
-

Esther Garrido Hernández

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

ORDRE DEL DIA:
Part resolutiva:
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1. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 11_2019. Modalitat
suplement de crèdit.
2. Renúncia parcial a les actuacions incloses a l’operació FOREST4LOCAL
promoguda per la Diputació de Lleida.
3. Aprovació inicial del Projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de
biomassa a l’Escola Pública Sant Jordi d’Oliana.
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Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 11_2019.
Modalitat suplement de crèdit.
Atès que per Provisió d’Alcaldia de data 13 de desembre de 2019 s’incoa l’expedient
415/2019, de modificació de pressupost en la modalitat de suplement de crèdit, finançat
amb càrrec a una subvenció de 15.104,95 € del Departament de Presidència, en el marc
de les subvencions de dinamització territorial 2018-2019, i amb càrrec a Romanent de
Tresoreria.
Atès que en data 18 de desembre, 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.
Atès que en la mateixa data, s’emet informe d’Intervenció en relació al compliment de
l’estabilitat pressupostaria, i informe d’intervenció, que inclouen l’advertiment que cal fer
un acurat seguiment de la despesa per a donar compliment al 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.
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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.
Per això, de conformitat amb l’establert en l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, per unanimitat dels membres presents:

S’ACORDA
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient 415/2019, 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
Descripció

Aplicació
1532/609.02.01

Crèdits inicials

Avinguda Barcelona (tram Figolers)
TOTAL

Modificacions de crèdit Crèdits finals

33.000,00 €

34.268,78 €

67.268,78 €

33.000,00 €

34.268,78 €

67.268,78 €

Altes en concepte d’Ingressos
Concepte

Descripció

Import

750.80.10

Subv. dinamització territorial 2018-2019

15.104,95 €
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870.00

Romanent de tresoreria per a despeses generals

19.163,83 €

TOTAL INGRESSOS

34.268,78 €
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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.

2. Renúncia parcial a les actuacions incloses a l’operació FOREST4LOCAL
promoguda per la Diputació de Lleida.
Atès que per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual es seleccionen les
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, es va aprovar el projecte presentat per la
Diputació de Lleida, l’operació “FOREST4LOCAL”, amb una despesa elegible final de
3.711.282,75 €, i un cofinançament FEDER 50% d’aquesta despesa elegible
(1.855.641,38 €).
Atès que en el marc d’aquesta actuació es preveu l’adquisició i posada en funcionament
de diverses instal·lacions tèrmiques alimentades amb biomassa llenyosa forestal i
destinades a equipaments públics.
Atès que el pressupost total de les actuacions a realitzar en el terme municipal d’OLIANA
previst inicialment era de 283.671,54 € (IVA inclòs) amb el següent desglossament:
Actuació
Pressupost previst
IVA
TOTAL
Instal·lació d’equips de producció d’energia
tèrmica per biomassa als equipaments
109.223,63 €
22.936,96 € 132.160,59 €
municipals de l’Ajuntament d’Oliana-Pavelló
i Escola Bressol
Instal·lació d’equips de producció d’energia
tèrmica per biomassa als equipaments
125.215,66 €
26.295,29 € 151.510,95 €
municipals de l’Ajuntament d’Oliana-CEIP
Oliana
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Atès que per acord de ple de data 7 de febrer de 2019 el ple de l’Ajuntament d’Oliana
ca aprovar el “Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament
d’Oliana per a l’execució de l’operació “FOREST4LOCAL”. Adquisició i manteniment de
les instal·lacions tèrmiques”, així com l’encàrrec de gestió a la Diputació de Lleida per a
la contractació agregada del manteniment de les instal·lacions tèrmiques de biomassa
previstes al terme municipal d’Oliana, indicant l’acord de ple que el mateix restava
condicionat a l’aprovació de l’oportú expedient de modificació de crèdits de l’exercici
vigent per tal de finançar l’aportació corresponent a l’any 2019, i a l’aprovació de la
despesa plurianual prevista al conveni aprovat.
Atès que l’actual equip de govern de l’Ajuntament d’Oliana considera que les actuacions
d’instal·lació d’una caldera de biomassa al pavelló i a l’Escola bressol són innecessàries,
pels següents motius:
-

-

Per trobar-se les instal·lacions existents en perfecte estat i amb un funcionament
eficient.
No s’ha pogut determinar el cost del consum, i per tant no s’ha pogut acreditar si
l’execució d’aquest projecte suposa un estalvi econòmic per a l’ajuntament.
És imprescindible mantenir la instal·lació actual perquè es donen periòdicament
moments de simultaneïtat entre les estances de la sala polivalent, pavelló i llar
d’infants, fet que suposa que la caldera de biomassa no pugui funcionar de forma
exclusiva.
No ha quedat acreditat que el canvi de sistema de climatització sigui
ecològicament sostenible.

Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Oliana per 4 vots a favors corresponents al de
l’alcaldessa i els regidors/res Josep Coma, Francesc Espuga i Susanna Fajula, i 4 vots
en contra corresponents als regidors/res Miquel Sala, Ricard Pérez, Joan Figueres i
Teresa Alert, i per tant amb el vot de qualitat de l’alcaldessa d’acord amb l’article 21.3
de la Llei 7/1985, de 28 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.3
del Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya

ACORDA
PRIMER.- Renunciar a la següent actuació inclosa al “Conveni de col·laboració entre la
Diputació de Lleida i l’Ajuntament d’Oliana per a l’execució de l’operació
“FOREST4LOCAL”. Adquisició i manteniment de les instal·lacions tèrmiques”, a realitzar
en el terme municipal d’Oliana: Instal·lació d’equips de producció d’energia tèrmica per
biomassa als equipaments municipals de l’Ajuntament d’Oliana - Pavelló i Escola
Bressol.
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SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida en el termini màxim de deu
dies.
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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.

En el debat d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Alcaldessa explica amb detall els
motius per a la renúncia parcial d’aquest projecte i que consten a la part expositiva de
l’acord. Intervé el regidor Miquel Sala i en relació a l’argument de que no queda
demostrat que sigui ecològicament sostenible, manifesta que no és coherent amb la
conformitat de la instal·lació a l’escola.
Entre altres aspectes, l’alcaldessa explica que un cop redactat els projectes executius
per part de la Diputació, les actuacions han incrementat el seu cost, a la qual cosa el Sr.
Sala manifesta que si bé és cert, cal tenir en compte que el cost d’aquest increment,
l’assumirà íntegrament la Diputació de Lleida.
L’alcaldessa intepel.la al Sr. Sala qüestionant el perquè l’Ajuntament d’Oliana es va
acollir a un projecte que no quedava acreditat que fos sostenible al 100% ni ecològica
ni econòmicament. En resposta, el Sr. Sala explica que l’ajuntament es va acollir al
Pacte d’Alcaldes adoptant en compromís de reduir les emissions de CO2 i això només
es podia aconseguir amb un canvi en els sistemes de calefacció. Seguidament, demana
a l’equip de govern si creu en un canvi en el consum d’energia, a la qual cosa
l’alcaldessa li respon afirmativament.
Finament el Sr. Sala, reitera les manifestacions que ja va fer a la Junta de Govern quan
es va tractar aquest assumpte, en el sentit que no comparteix la decisió de l’equip de
govern, si bé la respecta.
El Sr. Ricard Pérez intervé i com a portaveu del grup municipal Junts per Oliana al
plenari, manifesta que per les consideracions que acaba de ser el Sr. Sala, el seu grup
municipal vota en contra en el punt 2 i a favor en el punt 3.

3. Aprovació inicial del Projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera
de biomassa a l’Escola Pública Sant Jordi d’Oliana.
Atès que per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual es seleccionen les
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020. Eix prioritari 4, es va aprovar per a la Diputació de Lleida
l’operació “FOREST4LOCAL”, amb una despeses elegible final de 3.711.282,75 € i un
cofinançament FEDER 50% d’aquesta despesa elegible (1.855.641,38 €).
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Atès que l’operació “FOREST4LOCAL” es porta a terme a les comarques de l’Alta
Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran.
L’objectiu d’aquesta operació és el desenvolupament d’un sistema forestal públic per a
la mobilització de biomassa forestal per a ús tèrmic al Pirineu de Lleida.
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Atès que en el marc d’aquesta actuació es preveu d’adquisició i posada en funcionament
de diverses instal·lacions tèrmiques alimentades amb biomassa llenyosa forestal i
destinades a equipaments públics.
Atès que dins l’operació esmentada es preveuen dues actuacions a realitzar en el terme
municipal d’Oliana, de les quals s’ha produït la renúncia a una d’elles per acord plenari
de 23 de desembre de 2019.
Atès que la Diputació de Lleida ha fet arribat en data 4 de desembre de 2019 els
projectes executius de les instal·lacions tèrmiques, per tal que siguin aprovats per
l’òrgan de govern competent de l’Ajuntament d’Oliana.
Vist el “Projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’Escola
Pública Sant Jordi d’Oliana”, redactat per l’enginyer industrial col·legiat núm. 15431 Aleix
Rifà i Beltran, amb un pressupost d’execució material de 174.178,86 €.
Atès que l’import del projecte esmentat supera el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost vigent de l’Ajuntament d’Oliana, correspon la competència per a la seva
aprovació al ple de l’ajuntament, de conformitat amb el què es disposa a l’article 22.2.ñ)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 52.2.o)
del Decret Legislatiu 2/2203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Per l’exposat i per unanimitat dels membres presents, el Ple de l’Ajuntament d’Oliana

ACORDA
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de
biomassa a l’Escola Pública Sant Jordi d’Oliana”, amb un pressupost d’execució per
contracta de 174.178,86 €, el qual ha estat tramès per la Diputació de Lleida; i sotmetre’l
a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida i el tauler d’edictes electrònic municipal, de conformitat amb el què
determina l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovar pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida.
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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.
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Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, la Sra.
Alcaldessa, aixeca la sessió a les 19:15 hores, de la qual s’estén la present acta,
que jo, la Secretària, certifico.

La secretària

Signatura: CN=TCAT P Esther Garrido Hernández
- DNI 78152093W, SERIALNUMBER=78152093W,
G=Esther, SN=Garrido Hernández, T=Secretàriainterventora, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 28/1/2020 10:46:34

Vist i plau
L’Alcaldessa
M. Carmen Lostao Otero

Signatura: CN=Maria Carmen Lostao Otero - DNI
41084346K (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES41084346K, G=Maria Carmen, SN=Lostao Otero
- DNI 41084346K, T=Alcaldessa, OU=Treballador
públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATESP2518700F, O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 28/01/2020 13:11:03
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