ACTA DE LA SESSIÓ ORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 03/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA
DIA: 5 de maig de 2020
HORA: 21.30 hores
LLOC:
Ple
telemàtic
retransmès
amb
directe
https://www.youtube.com/watch?v=JwSK8sgsvp4 i via la plataforma ZOOM.

per

l’enllaç:

ASSISTENS A LA SESSIÓ:
Marcel Pujol Coll
Núria Boncompte Torres
Helena Laplana Gené
Jordi Ginestà Miró
Mercè M. Perera Folguera
Jordi Vicioso Canela
David Prades Gené

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet
A Castellserà, a 5 de maig de 2020, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la
presidència del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient
dels membres per a la vàlida realització de la sessió.
El Sr. Alcalde agraeix el tècnics informàtics del Consell Comarcal de l’Urgell el suport informàtic
que estan donant en aquests moments.
Es passa a resoldre els següents:
1. Aprovació, si escau, l’esborrany de l’acta anterior.
Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió ordinària 2/2020
de data 3 de març de 2020 és aprovada per la unanimitat de tots els membres presents.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
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Serveis Vials del Vallés SL

Senyals

254,34

Albert Soler, SA

Camp de futbol

157,23

Estudi Bonaire, Arq.Urb., SL

Asses urbanística febrer

431,97

Bureau Veritas Inspeccion SL

Inspecció periòdica ascensors

445,52

Happyludic Playground Equipaments SL

Compra pilones

314,60

BNP Paribas Lease Group, SA

Renting fotocopiadora gener

133,10

Exclusives Era , SL

Material neteja

167,71

Ma Alba Minguell Cardeñes

Agenda cultural gener-febrer

138,86

Eduard Segui Ferreteria, SL

Material vari

255,76

Eduard Segui Ferreteria, SL

Devolució material vari

-27,53

Miravall Energies, SL

Llenya per festes

184,40

Associació Alba

Rentat de roba

11,25

Correus i Telègrafs

Serveis postals

536,57

Dispromèdia Disseny i programació

Office 365 Business Ess compte biblioteca

60,98

Vunkers It Experts, SLU

Telefonia i internet

218,47

Grup Pruna Navas, SL

Neteja del poliesportiu

171,82

Edamar World Group, SL

Manteniment extintors

999,70

Tallers Jordi Bosch Utges

Reparació camionet

31,46

Teixidó Associats Consellers SLU

Treballs gestoria

262,09

Sistemas Digitales SL

Manteniment fotocopiadora

210,60

Pintures Grau, SL

Mascaretes

99,22

Vunkers It Experts, SLU

Registreentrada.com

12,10

Cons. per la gestió dels residus urbans de
l'Urgell
Lyreco España, SA

Cànon residus febrer

1.461,58

Urgell Net, SA

Recollida escombraries març

Punt de Servei Xopluc, SL

Carburant vehicles

Cansaladeria Enriqueta

Vermut

8.33

Carme Vidal Folguera

Vermut

9,36

Clidom Energy SL

Enllumenat públic c/ ponent

500,37

Clidom Energy SL

Enllumenat públic av dr borrell

521,43

Clidom Energy SL

Deixalleria

77,92

Clidom Energy SL

Planta potabilitzadora

141,15

Clidom Energy SL

Piscines

96,41

Clidom Energy SL

Ajuntament

185,23

Clidom Energy SL

Local dones

43,87

Clidom Energy SL

Consultori mèdic

100,93

Clidom Energy SL

Casal d'avis

102,06

Correus i Telègrafs

Serveis postals

56,43

Clidom Energy SL

Escola El Terrall

243,72

Clidom Energy SL

Biblioteca

296,89

Clidom Energy SL

Camp de futbol

465,55

Seguretat i Control 24H, SL

Sala calderes residencia

Material oficina
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112,82
4.674,85
145,00

4.138,20

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedient: 23/2020 Sra. Gemma Badia Fusté
Expedient: 24/2020 Sr. Jaume Badia Brufau
Expedient 25/2020 Sr. Àlex Noguera Alsina
Expedient 26/2020 Sr. Ramon Pujol Clua
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
4. Aprovació, si escau, de les festes locals corresponents a l’any 2021.
Atès que s’ha de trametre al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya la proposta de les dues festes locals per l’any 2021.
Per això, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar les festes locals del municipi de Castellserà, que seran els dies 20 de gener de
2021 i 10 de maig de 2021.
Segon.- Trametre el present acord als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies a Lleida.
Tercer.- Facultar l’alcalde per el desenvolupament del present acord.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

5.
Aprovació, si escau, de la pròrroga del conveni amb el Departament d’Ensenyament
del Pla experimental de primer cicle d’educació infantil a les escoles rurals.
Atès que al punt 10 del conveni signat entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castellserà per a la implantació del
primer cicle d’educació infantil a l’Escola Rural El Terrall - Zer Espernallac, estableix la possibilitat
d’establir una pròrroga de forma expressa, amb l’acord de les dues parts, que haurà de ser
signada abans de 31 de maig del curs corresponent, i per tal d’elaborar la corresponent addenda
del conveni establint la pròrroga pel curs 2020-2021,
Per tot l’exposat, el Ple ACORDA:
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Castellserà del Pla experimental del primer cicle d’educació infantil de les escoles rurals, pel curs
2020-2021.
Segon.- Tramitar la sol·licitud de la pròrroga del conveni al Departament d’Ensenyament
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
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6.

Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit núm. 2/2020.

1. L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de crèdit
mitjançant suplement de crèdit amb baixes i anul·lacions de partides, crèdit extraordinari i majors
ingressos, ja que hi ha despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent i la seva
consignació pressupostària existent és insuficient.
2.L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit
mitjançant baixes i anul·lacions de partides i crèdit extraordinari, així com encarregar a la
secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.
3.La secretària ha emès informes en relació a la tramitació de l’expedient.
4. L’interventor ha emès: INFORME FAVORABLE.

Fonaments jurídics.2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen
que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici següent i no
existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no ampliable, el president
incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que
l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos
tràmits i requisits que el pressupost.
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36 del RD
500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació
pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent
líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions
pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà
d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb
l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
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2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2 del
RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es consideraran recursos efectivament
disponibles per finançar nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin
declarats necessaris i urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total
no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en
compte la de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost
i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 38
estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de
crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar d’excepcional interès general, seran
immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es
resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificarse la resolució dins del termini esmentat.
2.6. L’article 44 del RD 500/1990, de 20 d’abril estableix que per a procedir a la generació de
crèdit, serà requisit indispensable:
a)En els supòsits establerts en els apartats a) i b) de l’article anterior, el reconeixement del dret o
l’existència formal del compromís ferm d’aportació.
b) En els supòsits establerts en els apartats c) i d), el reconeixement del dret; si bé la disponibilitat
d’aquests crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels drets.
c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l’efectivitat del cobrament del
reintegrament.
2.7. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
2.8. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local disposa que els acords
de les corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria simple dels membres
presents.
2.9. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’altres, es
realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea.
2.10. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’altres, se
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sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
2.11. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció elevarà al Ple
un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter
independent.
Per tot l’exposat es proposa al Ple;
Primer.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit, crèdit extraordinari, majors ingressos i baixes
i anul·lacions per al pressupost del present exercici, d’acord amb el següent detall:
Ingressos:
1/ Majors ingressos:
Partida
461-11
461-12
461-13
399-00

Nom
Pla de Salut 2020
Pla Especial de Cooperació Municipal
Ajut per a equipaments culturals
Altres ingressos diversos

Consignació Modificació Consignació
inicial
definitiva
0,00€ 21.704,00€
21.704,00€
0,00€ 17.852,28€
17.852,28€
0,00€
815,20€
815,20€
200,00€
700,00€
900,00€

TOTAL MAJORS INGRESSOS: 41.071,48 euros.
2 / Anul·lacions dels crèdits de partides d’ingressos:
Partida
461-01
461-06

Nom
Subv. Diputació Socorristes
Pla Especial de Cooperació Municipal

Consignació Modificació Consignació
inicial
definitiva
7.500,00€
-7.500€
0,00€
7.800,00€
-7.800€
0,00€

TOTAL BAIXES INGRESSOS: - 15.300,00€

Les despeses són les següents:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida

Nom

619.01.1532
210.00.1531

Voreres Urgell i Flor Urgell
Conservació i manteniment vies públiques

213.00.342
213.00.920
213.00.136
621.01.171

Conservació Maquinària - Segadora
Revisions ascensors
Manteniment extintors
Plantada d’arbres

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

95.000,00€ 34.530,11 €
5.000€
300€
350€
700€
5.000€

7.500€
600€
100€
300€
700€
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Consignació
definitiva

129.530,11€
12.500€
900€
450€
1.000€
5.700,00€

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS: 43.730,11 euros.

2/ Crèdit extraordinari:
Partida

212.00.312
635.00.920

Nom

Consignació
inicial

0,00 €
0,00€

Conservació i reparació residència
Mobiliari oficina

Proposta
Increment

5.000€
3.015,20€

Consignació
definitiva

5.000,00€
3.015,20€

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI: 8.015,20€
3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

619.03.1532
626.00.920
625.00.920
500.00.929

Nom

Consignació inicial

Pintura pas de vianants
Ordenador alcaldia
Aire condicionat
Fons de contingència

7.500,00€
1.000€
1.200€
20.000,00€

Proposta
baixa

-7.5000€
-1.000€
-1.200
-16.273,83€

Consignació
definitiva

0,00€
0,00€
0,00€
3.726,17€

TOTAL BAIXES I ANUL·LACIONS: -25.973,83 euros.

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte al tauler d’anuncis i al BOP. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm.
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
pública, per resoldre-les.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.
Quart.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

7.

Aprovació, si escau, del padró de la taxa de clavegueram 2020.

El Sr. Alcalde informa què pel que fa als rebuts de l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i
taxes d’escombraries s’amplia el termini de pagament en voluntària, la nova data de càrrega de
rebuts domiciliats es trasllada a 21 de maig de 2020 i els rebuts no domiciliats es podran pagar
fins el dia 25 de maig de 2020. Així mateix, l’IBI quedarà retardat als juliol, setembre i al novembre.
La voluntat es passar tota aquesta informació al pròxim Butlletí Municipal.

Avinguda Catalunya, 4 - 25334 Castellserà - Tel. 973 61 00 05 - Fax 973 61 03 11
www.castellsera.cat - ajuntament@castellsera.cat

Atès que ha estat confeccionat el padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram, any
2020.
Es proposa l’adopció del següent acord :
Primer.- Aprovar el padró fiscal de la taxa de clavegueram de l’any 2020.
Segon.- El padró fiscal s’exposarà al públic pel

termini d’un mes, des de l’endemà de la

publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estarà a disposició

dels

interessats en la secretaria de l’ajuntament en hores d’oficina.

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
8. Aprovació, si escau, del conveni de cessió d’us de l’espai de la guixera per dur a terme el
Projecte de restauració i descontaminació de l’espai.
Atès la Resolució de l’Agència Catalana de Residus d’ajuts per a la clausura de punts
d’abocament incontrolat de residus de la construcció (Resolució TES/1209/2019, de 6 de maig) es
va coincidir una subvenció a l’Ajuntament de Castellserà per la retirada de residus i clausura de
l’abocador incontrolat del municipi.
Vist que la finca és de titularitat dels Srs. Borda Pijuan i Borda Marsiñach.
El Sr. Alcalde informa què l’any passat des de l’Agència de Residus de Catalunya va concedir una
subvenció de gairebé de 50.000,00 euros per poder netejar l’espai de la guixera i va vinculada a
que l’espai sigui de titularitat municipal o tingui una cessió d’ús, per aquest motiu s’ha de signar el
conveni amb la família Borda, propietària de l’espai de la guixera.
La cessió d’ús es fa per a que l’Ajuntament dugui a terme tot el necessari per a la neteja de l’espai
segons el projecte presentat a l’Agència de Residus, sota la seva responsabilitat i amb total
indemnitat de la part cedent.
Per tot l’exposat el Ple acorda:
Primer.- Aprovar el Conveni de cessió d’us de l’espai de la guixera per dur a terme el Projecte de
restauració i descontaminació de l’espai, que s’adjunta a la present proposta.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que hi siguin necessaris, a fi de
formalitzar l’esmentat conveni.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).
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9.

Ratificació del Decret 28/2020 d’aprovació del conveni de col·laboració entre

l’Associació Leader Ponent i l’Ajuntament de Castellserà per regular les funcions del
responsable administratiu i financer.

Vist que en data 30 de març de 2020 per decret d’Alcaldia núm. 28/2020 es va acordar l’aprovació
del conveni de col·laboració entre l’Associació Leader Ponent i l’Ajuntament de Castellserà per
regular les funcions del responsable administratiu i financer, acord que literalment transcrit és com
segueix:

Assumpte: Conveni de col·laboració entre l’Associació Leader Ponent i
l’Ajuntament de Castellserà per regular les funcions del responsable administratiu i
financer
ANTECEDENTS

L’Associació Leader de Ponent forma part dels grups d’acció local per a l’aplicació a Catalunya de
la metodologia LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural 2014-2020 a l’empara
de l’Ordre AAM/383/2014, de 19 de desembre.

L’article 3 de l’esmentada Ordre estableix que s’ha de nomenar d’entre els seus membres que
tinguin la condició d’entitat local, la persona responsable de les tasques administratives i
financeres amb capacitat per a gestionar i administrar fons públics, que tindrà com a tasca
principal la gestió de les operacions de funcionament i animació dels grups i de cooperació.

La Junta de l’Associació Leader de Ponent ha proposat a l’Ajuntament de Castellserà, com a ens
local responsable administratiu i financer mitjançant la subscripció d’un conveni de col·laboració
per a exercici les funcions de RAF de l’Associació Leader de Ponent per la Secretària Interventora
de la Corporació.

La subscripció de convenis haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització
conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a la realització d'activitats d'utilitat pública i complir
amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist que d’acord amb el que preceptua la legislació aplicable en matèria de règim
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i les entitats locals,
concretament, 3.1 de la Llei 53/1984, de 26 desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les Administracions Públiques, en concordança amb l’article 339 de Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’exercici d’un
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa
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prèvia.
Atès que en data 28 de març de 2020, s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, el Reial decret
476/2020, de 27 de març, pel qual es declara prorrogat l’estat d’alarma declarat pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 no es possible realitzar un Ple ordinari per l’aprovació de
determinats acords.

FONAMENTS DE DRET
— Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions
Públiques.
— L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
— Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
— L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern

Per tot l’exposat,

Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 53 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,

RESOLC:
Primer.- Aprovar la proposta de col·laboració entre l’Associació Leader de Ponent i l’Ajuntament
de Castellserà per la prestació de les funcions del responsable d’administratiu i financer, amb
efectes a 1 d’abril de 2020.
Segon.- Aprovar el text del conveni mitjançant el qual es formalitzarà aquesta col·laboració.
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Tercer.- Aprovar la comptabilitat respecte a la Sra. Anna Sentís Freixinet, secretària interventora
de la Corporació per a l’exercici del càrrec de Responsable Administratiu i Financer de l’Associació
Leader de Ponent.
Quart.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració interadministrativa entre
l’Associació Leader de Ponent i l’Ajuntament de Castellserà, per realitzar els tràmits i actuacions
necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords adoptats.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Associació Leader de Ponent.
Sisè.- Ratificar aquest acord, en la propera sessió ordinària del Ple que es celebri.
Sotmès a votació, es ratificat per unanimitat dels membres presents.
10.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia, decret 22/2020 d’aprovació de la liquidació
corresponent a l’exercici 2019.
El Sr. Alcalde dona compte del següents decrets:
017/2020
018/2020
019/2020
020/2020
021/2020
023/2020
024/2020
025/2020
026/2020
027/2020
028/2020
029/2020
030/2020
031/2020
032/2020
033/2020
034/2020
035/2020
036/2020
037/2020
038/2020
039/2020
040/2020
041/2020
042/2020
043/2020
044/2020
045/2020
046/2020

Adjudicació contracte menor subministrament: adquisició arbres
Aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2021-2023.
Inici ampliació d'activitat innòcua de SEREVA SA
Aplicació de mesures de prevenció del COVID 19
Ampliació mesures COVID 19
Autorització de pagaments
Autorització bestreta de caixa fixa
Adhesió al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus
Incorporació de Romanent. Modificació de crèdit 1/2020
Ampliació estat d'alarma de mesures pel COVID 19
Conveni de col·laboració associació leader ponent per les funcions de RAF
Suspensió de les obres de pavimentació parcial dels camins d'Agramunt i la Creueta
Autorització de pagaments
Adhesió al servei de videoconferència per als ens locals LOCAL RETMEET
Aprovació primera certificació d'obra. Pavimentació parcials dels camins de la Creueta i d'Agramunt
Atorgament llicència d'obres. Ivan Martínez. Expedient: 12/2020
Atorgament llicència d'obres. Benet Lluis Mulet. Expedient: 14/2020
Atorgament llicència d'obres. Jaume Ginesta. Expedient: 15/2020
Aixecament de la suspensió de les obres de pavimentació parcial dels Camins de la Creueta i d'Agramunt
Atorgament llicència d'obres. Orofila Marcos. Expedient: 16/2020
Atorgament Pròrroga llicència urbanística. Sr. Josep Mª Companys Vila
Atorgament llicència d'obres. Alex Mas. Expedient: 19/2020
Atorgament llicència d'obres. Joan Sala. Expedient: 20/2020
Atorgament llicència d'obres. Rosario Tornay. Expedient 21/2020
Atorgament llicència d'obres. Teresa Méndez. Expedient 22/2020
inici modificació de crèdit 2/2020
Autorització de pagaments
Aprovació segona certificació d'obra. Pavimentació parcials dels camins de la Creueta i d'Agramunt
Adjudicació contracte menor subministrament: vàlvula ETAP
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047/2020
048/2020
049/2020

Adjudicació contracte menor subministrament: bomba i sonda de mostreig ETAP
Convocatòria Ple ordinari 03/2020
Atorgament llicència d'obres. Marc Pradas. Expedient 11/2020

La Sra. Secretària dona compte de la resolució 22/2020, de 16 de març de 2020, per la qual s’ha
aprovat la liquidació del Pressupost municipal corresponent a l’exercici 2019.
D’acord amb l’establert a l’article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, es dona compte al Ple la
resolució d’alcaldia per la qual s’aprova la liquidació del Pressupost relatiu a l’exercici 2019,
segons es transcriu literalment:
Expedient: 3.2.1/26
FETS
1. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com encarregar a la
intervenció municipal l’elaboració dels documents necessaris per a formar i l’emissió dels informes
corresponents.
2. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la liquidació del
pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
3. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 a 31 de desembre del mateix exercici,
s'obté el següent resultat:

3.1. Pressupost de despeses:
L’execució del pressupost de despeses corrent i del tancat així com les obligacions pendents de
pagament és el següent:
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3.2. Pressupost d’ingressos:
L’execució del pressupost d’ingressos corrent i del tancat així com els drets pendents de
cobrament és detalla en el següent annex:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

984769,48
167065,21
1151834,69
1044589,26
7221,04
887188,49
150179,73

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

291455,33
5803,77
116471,6
169179,96

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

319359,69

3.3. Resultat pressupostari ajustat:
El resultat pressupostari ajustat és el següent:

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2019
a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)

D R ET S

OB L I GA C I ON S

R EC ON EGU T S N ET S

R EC ON EGU D ES N ET ES

R ES U L T A T
A J U S T OS

P R ES S U P OS T A R I

915.018,94
122.349,28
1.037.368,22

735.305,47
279.916,78
1.015.222,25

0,00

30.204,37
30.204,37

179.713,47
-157.567,50
22.145,97
0,00
-30.204,37
-30.204,37

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) 1.037.368,22

1.045.426,62

-8.058,40

AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats am b rom anent de tresoreria per a despeses grals.
4. Desviacions de finançam ent negatiu de l'exercici
5. Desviacions de finançam ent positiu de l'exercici

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)
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17 . 9 8 8 , 9 2
7 1. 12 8 , 3 3
47. 442, 08

4 1. 6 7 5 , 17

33.616,77

3.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals:
El romanent de tresoreria per a despeses generals es detalla en el següent annex:
2019
Romanent de tresoreria per a
despeses generals

379.220,46

saldo compte 413

0,00

saldo compte 418

0,00

préstec plans d'ajust afectat
Romanent de tresoreria per a
despeses generals ajustat

379.220,46

3.5. Estalvi net
2019
+ Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets
- Ingressos corrents afectats a operacions de capital
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments urbanístics" i
altres)

915.018,94

- Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Oblig.recon.netes
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)

732.894,34
0,00

54.441,83

- Anualitat teòrica

24.124,54

ESTALVI NET

103.558,23

3.6. Romanents de crèdit:

ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS

IMPORTS ANY 2019

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

222.738,21
325.335,03
150.179,73
169.179,96
5.975,34
56.482,97
34.962,26
21.520,71
0,00

491.590,27
64.927,73
47.442,08
379.220,46

El total de romanents de crèdit ascendeix a 491.590,27€. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en l'estat
del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat:

- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats, amb
el següent detall:
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Partida 619.00.1532 Pavimentació de l’Av. de l’Esport per import de 89.117,15 €.
Partida 689.00.432 Ponent Actiu per import de 2.810,00 €.

3.7. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost

L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d’equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s’obté, per
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d’ingressos i de capítols 1 a 7 de despeses, prèvia
aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre ala comptabilitat nacional i la
pressupostària.
L’entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 92.049,78.

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Compte 418

1.037.368,22
1.015.222,25
22.145,97
62.929,89
6.973,92
0,00
0,00

Altres

0,00

Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Aportacions de capital

0,00

Ingressos ajustats
Despeses ajustades

1.107.272,03
1.015.222,25

Capacitat de finançament

92.049,78

3.8 Compliment de la regla de la despesa

A fi de determinar si l’entitat local, ens termes consolidats, compleix amb la Regla de la despesa,
caldrà comparar l’import màxim establert en la liquidació de l’exercici 2018 amb aquell que es
desprèn de la liquidació del exercici 2019.
Es compleix amb la regla de la despesa amb un marge de 2.667,34 euros, d’acord amb el detall
del següent quadre:
Avinguda Catalunya, 4 - 25334 Castellserà - Tel. 973 61 00 05 - Fax 973 61 03 11
www.castellsera.cat - ajuntament@castellsera.cat

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques

Liquidació
exercici 2018
836.706,55
0,00

Liquidació
exercici 2019
1.012.811,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

836.706,55

1.012.811,12
0,00

130.908,03

17.505,74
105.652,29
7.750,00

705.798,52
0,027
724.855,08

198.696,23
15.000,00
1.740,08
75.423,28
105.932,87
600,00
0,00
91.927,15
722.187,74

0,00
0,00
724.855,08
722.187,74
2.667,34
2,32%

3.9 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual del deute per al subsector de
l’administració local.
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No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrent liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/2019, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és de 14,45%, d’acord amb el detall següent:

Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
915.018,94
54.441,83
860.577,11
124.331,43
0,00
14,45%

3.10. Període mig de pagament
El PMP corresponent al quart trimestre de 2019 és de 4,71 dies.

FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 191 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, i l’article 89 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
disposen que el pressupost de l’exercici es liquidarà en relació a la recaptació de drets i al
pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la
tresoreria local els ingressos i pagaments pendents.
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del pressupost
posa de manifest diversos aspectes:
•

Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits
inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses,
les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

•

Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la
recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/1990 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament el 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el
romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
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5. L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant
l'any en curs i el següent.
6. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
7. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos
liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
8. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el
qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
9. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF, en endavant) estableix que si la liquidació se situa en superàvit, aquest es
destinarà a reduir el nivell d’endeutament net.
10. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions locals
compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de les Hisendes locals
en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha liquidat l’exercici anterior amb
capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu i el seu període
mig de pagament no supera el valor de 30, podran destinar l’import del superàvit un cop deduïdes,
si escau, les despeses pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions financerament
sostenibles amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’exercici següent.
11. La disposició addicional setzena 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 estableix que anualment,
conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de l’entitat local i es
publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris establerts a la memòria econòmica de la
inversió així com del seu grau d’execució.

12. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació
Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió
pressupostària:
-

La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del pla de
reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació previstes
en la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en aquest últim cas
s'hagués formulat requeriment.
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-

-

La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió de noves
mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb l'article 24.3 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de reequilibri,
segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

PART DISPOSITIVA

1.Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, que en termes consolidats figura a la
relació de fets.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
4.. Publicar a la web de la corporació l’estat de les inversions financerament sostenibles.
De tot l’exposat, els membres assistents de la Corporació se’n donen per assabentats
11.

Donar compte de l’Informe resum anual de control intern de l’exercici 2019.

La Secretària interventora explica les conclusions de l’informe-resum control intern de l’exercici
2019.
1.

El Ple va aprovar l’aplicació del règim simplificat de control intern

2.
S’ha emès per part de la Secretària Interventora l’informe anual de control intern de
l’exercici 2019 d’acord amb el que disposa el 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 i atenent a la
Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la qual
s'estableixen les instruccions a les quals hauran d'ajustar-se el contingut, estructura i format de
l'informe resum.
FONAMENTS JURIDICS
Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 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.
La legislació i normativa aplicable es:
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en
les entitats del sector públic local.
Bases d’execució del pressupost
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l‘Estat,
estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura i format de l’informe
resum.
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L’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, recull l’obligatorietat de remetre a la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat un informe resum anual on es reflecteixin els resultats del
control intern, tant del control exercit en la modalitat de funció interventora com en la modalitat de
control financer
L’article 37 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local disposa que l'òrgan interventor ha d'elaborar amb
caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del Compte general, l’informe resum dels resultats del
control intern
Aquest informe resum serà tramès al Ple, mitjançant el President i a la Intervenció General de
l’Administració de l’estat durant el primer quadrimestre de l’any i contindrà els resultats més
significatius derivats de les actuacions del control financer i la funció interventora realitzades
durant l’exercici anterior.
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l‘Estat, estableix
les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura i format de l’informe resum.
PART DISPOSITIVA
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’Informe resum del control intern de l’exercici.
2019 que s’adjunta a la present proposta
De tot l’exposat, els membres assistents de la Corporació se’n donen per assabentats

12. Precs i preguntes.

No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 21.48
hores, de la qual s’estén la present acta.
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