ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 05/2020
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DIA: 7 de setembre de 2020
HORA: 19.30 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà
ASSISTENS A LA SESSIÓ:
Marcel Pujol Coll
Núria Boncompte Torres
Helena Laplana Gené
Jordi Ginestà Miró
Mercè M. Perera Folguera
Jordi Vicioso Canela
EXCUSEN ASSISTÈNCIA:
David Prades Gené

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet
A Castellserà, a 7 de setembre 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.

Es passa a resoldre els següents:

1. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.

Consell Comarcal de l'Urgell

Reparacions d'aigua

18,03

Eduard Segui Ferreteria

Piscines

87,08

Electro-Tarr SCCL

Material vari

147,34

Sonaktrona SL

Equipament tècnic festa major juliol

Novoquimica Ecològica SL

Cistell prefiltre

24,56

Clidom Energy SL

Enllumenat públic c/ urgell

627,86

Fundacions Dúctil Fábregas SAU

Canal i reixa

67,64

Arts Managers, SL

Cancel·lació del grup Koers

Teixidó Associats Consellers SLU

Treballs gestoria

446,01

Estudi Bonaire, Arq.Urb., SL

Actualització projecte arranjament camí la Quadra
amb àrid reciclat

215,98
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2.420,00

2.722,50

Cansaladeria Enriqueta

Festes

95,80

Eduard Segui Fontaneria SLU

Reparacions d'aigua

118,71

Fidela Plana Ribe

Casetes camp de futbol

279,10

Exclusives Era

Material neteja

170,85

Cooperativa d'Ivars

Herbicides jardins

27,78

Corporació Alimentaria Guissona SA

Jardinet panera

10,19

Consulting Economia Local SL

Comptabilitat 1r i 2n trimestre 2020

Vunkers it Experts, SLU

Registraentrada.com

12,10

Arenes Bellpuig

Camins

405,88

Punt de Servei Xopluc SL

Carburant vehicles

174,98

Ofi-Centre

Material oficina

48,85

Eduard Segui Ferreteria SL

Material vari

89,90

Juniors Orquestra

Festa major juliol

GLS Consorcio del Hormigon SLU

Productes neteja-tapa

18,15

Eurofins Agroambiental SA

Piscines municipals analítiques

232,03

Urgell Net, SA

Recollida escombraries juny

Clidom Energy SL

Dipòsits municipals

457,24

Clidom Energy SL

Deixalleria

61,46

Vunkers it Experts, SLU

Telefonia i internet

222,04

Col·lectivitat de regants n 2

Derrama extraordinària obres poble

Col·lectivitat de regants n 2

Derrama extraordinària obres modolet

8,38

Col·lectivitat de regants n 2

Derrama extraordinària obres mòdul C

1,18

Col·lectivitat de regants n 2

Derrama extraordinària obres vertedero

23,17

Hidro-Carrera SL

Escoles el terrall

451,00

Companyia de Comediantes La Baldufa SCCL

Castellsera de Nit

1.017,61

Ascensors F. Sales, SL

Ascensor biblioteca

630,75

Ascensors F. Sales, SL

Ascensor ajuntament

593,65

Ascensors F. Sales, SL

Ascensor escoles

593,65

Ascensors F. Sales, SL

Ascensor residencia

630,75

Ascensors F. Sales, SL

Montacargues residencia

92,76

Antonio Colomines SLU

Col·locació senyals

76,87

Albert Soler SA

Planta potabilitzadora

74,66

Correus i Telègrafs

Serveis postals

21,51

Laiccona, SL

Analítiques piscina

291,88

Laiccona, SL

Analítiques d'aigua xarxa potable

61,63

Gas Natural Redes SA

Consultori mèdic

9,33

Gas Natural Redes SA

Gas escoles

27,41

Ramon Molins Marqués

Espectacle Titiritriki - Castellsera de Nit

1.452,00

Novoquimica Ecologica SL

Planta potabilitzadora

1.270,62

Consor per a la gestió dels residus urbans

Cànon residus juliol

1.638,48

Clidom Energy SL

Biblioteca

Clidom Energy SL

Piscines municipals

Clidom Energy SL

Camp de futbol
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1.936,00

4.598,00

4.674,85

5.891,24

377,36
1.200,37
311,35

Clidom Energy SL

Enllumenat públic c/ urgell

740,28

Clidom Energy SL

Escoles el terrall

255,64

BNP Paribas Lease Group, SA

Renting fotocopiadora agost

133,10

Clidom Energy SL

Poliesportiu

183,53

Clidom Energy SL

Ajuntament

199,14

Clidom Energy SL

Local dones

36,65

Clidom Energy SL

Consultori mèdic

123,03

Clidom Energy SL

Casal d'avis

109,23

Clidom Energy SL

Enllumenat públic dr borrell

376,96

Clidom Energy SL

Enllumenat públic c/ ponent

380,49

Carbòniques Domingo SL

Paper higiènic escoles

7,64

Codina Vending, SL

Garrafes d'aigua i font

264,00

Gin-ca SL

Repacions d'aigua

177,18

Piscines

203,23

Sobres americans

131,76

Maespa Manipulados SL

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

2. Aprovació, si escau, de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedient 36/2020 Maria Llordés Novell
Expedient 43/2020 Ramaderies Bernaus, SCP
Expedient 44/2020 Antonio Badia de la Rosa
Expedient 45/2020 Ramaderia Bernaus, SCP
Expedient 46/2020 David Borda Llobet
Expedient 48/2020 Antonio Arenas Porras
Expedient 49/2020 Núria Bernaus Coll
Expedient 50/2020 Josep Boix Pujol

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
3. Aprovació definitiva, si escau, del Compte General corresponent a l’exercici 2019.

Identificació de l’expedient: 3.2.1/29
Expedient d’aprovació del Compte General 2019
Fets.1. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així com encarregar a la
secretaria intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
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2. L’interventor ha emès: INFORME FAVORABLE.
3. La Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l’expedient del Compte General.
4. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública durant el qual no s’han
presentat reclamacions ni al·legacions.

Fonaments jurídics.1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix que el Compte General de l’entitat local
mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del
pressupost.
2. L’article 209 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 la Regla 45 de la ICAL, estableixen que el Compte General
estarà integrat pel de la pròpia entitats, el dels organismes autònoms i pel de les societats
mercantils de capital íntegrament municipal.
3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, disposa que els
municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals d’àmbit territorial superior
acompanyaran, a més, al Compte General una memòria justificativa del cost i rendiment dels
serveis públics i una memòria demostrativa del grau en què s’hagin assolit els objectius
programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos.
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, l’article 116 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del règim local i les Regles 49 i 51 de la ICAL
disposen que els estats i comptes de l’entitat local, així com dels organismes autònoms i de les
societat mercantils amb capital íntegrament de l’entitat local, seran retuts pel seu president abans
del 15 de maig de l’exercici següent al qual corresponguin.
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 de juny s’ha de
sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes.
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposarà al públic per un
termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions,
objeccions o observacions. Una vegada examinats aquests per la Comissió especial i fetes les
comprovacions necessàries, s’emetrà un nou informe.
El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre acompanyat dels
informes de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions presentades.
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament aprovat al Tribunal
de Comptes, abans del 15 d’octubre.
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El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de Comptes i la
Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la tramesa telemàtica dels comptes
generals de les entitats locals permet que les entitats locals de Catalunya enviïn la documentació
relativa al Compte general mitjançant un únic procediment telemàtic i que es consideri presentat el
Compte general en ambdues institucions a tots els efectes
5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte General de l’entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el balanç de situació, el compte del
resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost, l’estat de canvis del patrimoni
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. També disposa que caldrà afegir la següent
documentació complementària:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun
dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos a favor
de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de
l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà
l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda
la funció de comptabilitat.
6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents relacionats anteriorment al
Compte General s’hi acompanyaran:
- Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una participació
majoritària.
- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat anterior ni integrades al Compte
General.
7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya estableix que correspon a la comissió especial de comptes l'examen,
l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Afegeix que per a l'exercici adequat de les
seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació
complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la
corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.
Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la
corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o
igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que
corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació
específica.
8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i la documentació complementària
han d'ésser a disposició dels membres de la comissió, perquè els puguin examinar i consultar,
com a mínim quinze dies abans de la primera de les reunions.
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9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un acte essencial per
a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les
actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó de les mateixes.

S’ACORDA.Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019, integrats pels
següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 7.008.685,06 euros, un passiu de
7.008.685,06 i un resultat econòmic patrimonial de l’exercici de 70.377,54 euros.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
150.179,73 euros, unes obligacions pendents de pagament de 34.962,26 euros, i un resultat
pressupostari ajustat de 33.616,77 euros.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es parteix
d’un patrimoni net de 6.642.901,14 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de
6.820.080,20 euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en
l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 239.222,03 euros i s’arriba a unes
existències finals de 222.738,21 euros
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en el
compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.
i la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun
dels seus organismes autònoms: en tancar l’exercici hi ha unes existències finals de 239.222,03
euros.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor
de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de
l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà
l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda
la funció de comptabilitat.

Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. (6 vots a favor).
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4. Aprovació inicial, si escau, del Pla Especial Urbanístic per activitat associada a
l’agricultura en l’àmbit dels Vedats al TM de Castellserà.

Vist que el Ple de data 2 de març de 2020 va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per
l’activitat associada a l’agricultura en l’àmbit dels Vedats al TM de Castellserà, proposta formulada
per el Sr. Llorenç Llop Manuel en data 13 de febrer de 2020 amb núm.109, amb nom i
representació de la SAT 2897/14 CAT, FRUTURGELL i NIF F25010562 redactat pel Sr. Josep
Chimeno Josa.
L’Ajuntament de Castellserà va trametre a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Lleida el PEU per sotmetre´l a avaluació ambiental estratègica simplificada.
En data 12 de juny de 2020 l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe amb consideracions.
En data 29 de juny de 2020 el Departament de Cultura de la Generalitat emet informe favorable.
En data 10 de juliol de 2020 el Departament d’Interior de la Generalitat emet informe favorable.
En data 15 de juliol de 2020 la Comissió Territorial d’Urbanisme a Lleida emet informe amb
consideracions.
En data 30 de juliol de 2020 l’OTAA va emetre informe ambiental estratègic en el que es
determina que el Pla no tindrà efectes significatius en el medi ambient, amb la precisió que caldrà
tenir en compte les condicions derivades de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Vist que s’ha fet la consulta al Departament d’Urbanisme, s’ha de tornar a fer el tràmit d’aprovació
inicial.
Examinada la documentació que li acompanya en relació amb l'aprovació del següent Pla Especial
Urbanístic:
Tipus d'instrument:

Pla Especial Urbanístic

Àmbit:

Superfície total de 27.904m2, zona dels Vedats, polígon 15,
parcel·les 82 i 84 del T.M. de Castellserà.

Instrument que desenvolupa:
Objecte:

Activitat agrària de la cooperativa FRUTURGELL SAT
Regulació de les instal·lacions existents de la central agrícola, i la
previsió de les necessitats futures.

Classificació del sòl:
Qualificació del sòl:

Segons PTPP: Sòl de protecció preventiva
Segons POUM: sòl no urbanitzable agrícola comú (clau 20b)

Vist que els serveis tècnics municipals han emès informe favorable en data 20 de febrer de 2020 i
3 d’agost de 2020 i la Secretària ha emès informe sobre el procediment a seguir en data 25 de
febre de 2020.

El Ple adopta els següents acords:
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Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic formulat per FRUTURGELL SAT en els
termes que obren en l’expedient.
Segon.- Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anuncis de l’Ajuntament
al BOP, seu electrònica de la Corporació i un diari de màxima difusió

Tercer.- Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a
aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions del qual suposin una
modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és d’un any a les àrees afectes
en el PEU.

Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.

Quart.- Citar personalment al tràmit d’informació pública als propietaris dels terrenys afectats que
estiguin compresos en l’àmbit del Pla Especial Urbanístic.

Cinquè.-

Sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de les seves competències

sectorials, els quals han d’emetre-ho en el termini d’un mes.

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents (6 vots a favor).

5. Aprovació, si escau, del Pla de Seguretat i Salut de l’obra d’ampliació de voreres i
dotació de serveis als Carrers d’Urgell i Flors d’Urgell.

Atès que el Ple en la sessió de data de 27 de gener de 2020 va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars per la contractació de l’obra d’ampliació de voreres i dotació de serveis
als Carrers d’Urgell i Flors d’Urgell de Castellserà, amb un pressupost per contracta de 129.530,11
euros i un termini d’execució de 2 mesos.

Atès que el dia 9 de juny de 2020 a les 00.00 hores va finalitzar el termini per a la presentació
d’ofertes, en data 11 de juny de 2020 es va reunir la Mesa de contractació, i es va procedir a
l’obertura dels sobres.
En data 12 de juny de 2020 es va requerir a l’empresa amb millor puntuació, EXPLOTACIONS
SEIM, S.L.U la garantia definitiva
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Atès que en data 20 de juliol de 2020, en sessió ordinària el Ple va adjudicar l’obra d’ampliació de
voreres i dotació de serveis als Carrers d’Urgell i Flors d’Urgell de Castellserà, a l’empresa
EXPLOTACIONS SEIM, SLU, per import de 85.680,00€ i 17.992,80€ d’I.V.A

Vist que per iniciar l’execució de l’obra és necessari que el contractista de l’obra elabori i presenti
el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb l’establert al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel
qual s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Vist que s’ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de l’obra d’ampliació de voreres i dotació de
serveis als Carrers d’Urgell i Flors d’Urgell de Castellserà.
Atès que el coordinador de seguretat i salut de l’obra, el Sr. Àngel Ràfols Jiménez ha emès en
data 7 de setembre de 2020, informe favorable per l’aprovació del pla de seguretat i salut.
Vist que l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, estableix que en el cas d’obres
de les administracions públiques, el pla de seguretat i salut en els treballs i l’informe del
coordinador en matèria de seguretat i salut, s’elevaran per a la seva aprovació a l’administració
pública que hagi adjudicat l’obra.
Per tot l’exposat el Ple acorda:
Primer.- Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball de l’obra “d’ampliació de voreres i dotació
de serveis als Carrers d’Urgell i Flors d’Urgell de Castellserà”, presentat pel contractista de l’obra
EXPLOTACIONS SEIM, SLU i l’informe d’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball emès
pel coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra.
Segon.- Formalitzar els documents preceptius previs a l’execució de l’obra.
Tercer.- Autoritzar al contractista a iniciar l’execució de l’obra un cop formalitzats els documents
preceptius previs a l’execució de l’obra.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. (6 vots a favor).
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6. Aprovació, si escau, de la imposició de sanció de l’expedient 10.2.2/20 per infracció del
Reglament d’ús i explotació de la deixalleria municipal i l’àrea d’emergència.

Relació de fets.-

Atès que en data 4 de juny de 2020 mitjançant les càmeres de seguretat instal·lades a la
deixalleria municipal es va poder observar una descàrrega incontrolada i sense autorització
mitjançant un camió bolquet d’una remolcada de paper i cartó per part d’un vehicle amb placa de
matrícula Marca Nissan model TRADE i matrícula L4543T.
Vist que els Mossos d’Esquadra van obrir diligència d’investigació i comprovació i què en data 18
de juny de 2020 van fer tramesa de les diligències núm.523094/2020 i número d’entrada al
Registre de la Corporació 366-2020 realitzades per la Unitat Regional de Medi Ambient de la
Regió Policial de Ponent.
Així mateix, en les diligències abans esmentades, consta l’acta de manifestació voluntària del Sr.
José Belillas Vives amb D.N.I núm. 78095859-A de data 5 de juny de 2020 en què preguntat com
han gestionat els residus declara que van dipositar-ho a la deixalleria de Castellserà el dia
04/06/2020 i que no tenien permís municipal.
Vist que en data 24 de gener de 2020 es va publicar al BOP número 16 l’aprovació definitiva de la
modificació del Reglament d’ús i explotació de la Deixalleria Municipal i l’àrea d’emergència.
Atès que els fets provats a la diligència d’investigació i ratificats amb manifestació voluntària de la
persona que va realitzar l’abocament suposen un incompliment de l’esmentat Reglament.
Per resolució d’Alcaldia número 74/2020 de data 29 de juny 2020 es va incoar el procediment
Sancionador per Infracció del Reglament d’ús i explotació de la deixalleria municipal i l’àrea
d’emergència, notificant als interessats l’esmentada resolució i emplaçant-los per un termini de 15
dies per presentar al·legacions i proposar proves.
No s’han presentat al·legacions ni proves, en temps i forma.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb el que disposa l’article 20 del
Reglament regulador del servei d’abastament d’aigua potable,
El Ple adopta el següents acords:
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Primer.- Declarar que els fets a dalt exposats són constitutius d'infracció administrativa consistent
en:
Infracció:

Tipificació:
Referència normativa:
Possible sanció:

Abocament de residus no declarats o no admesos, l’accés a les instal·lacions fora
del seu horari d’obertura, dipositar residus admesos en quantitats superiors a les que
pot generar un particular i lliurar residus originats per una activitat econòmica com si
fossin residus d’origen domèstic.
GREU
Article 18.2 del Reglament d’ús i explotació de la deixalleria Municipal i l’Àrea
d’Emergència.
Article 20 del Reglament d’ús i explotació de la deixalleria municipal i l’àrea
d’emergència, per a infracció greu: multa de 300 a 3.000 euros.

Segon.- Acordar, de conformitat amb l’article 18.2 del Reglament d’ús i explotació de la deixalleria
Municipal i l’Àrea d’Emergència, la imposició de la quantia següent:

Nom i Cognoms
José Belillas Vives

NIF/CIF
78095859-A

Quantia
1.000 euros

Tercer.- Aprovar la reducció del 20% sobre l’import de la sanció, si l’infractor procedeix al
pagament voluntari, dins del mes següent a la notificació d’aquest acord.

Quart.- Notificar la present Resolució als interessats als efectes oportuns.

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents (6 vots a favor).
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7. Moció per a la suficiència financera dels Ens Locals.

MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS

La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de resposta
de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i també les
institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més
propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns ha
posat a prova una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera
generalitzada a tot el país. Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat
amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per
afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la
recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans locals,
la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i financers per a poder
assumir les solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de despesa i
la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les mesures d’austeritat
imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que
qui millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de
dèficit, la limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han
aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a
l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments
hem acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi sanitària
però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per la inclusió
social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen les hisendes
locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i econòmics que ara no tenim.
Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les
administracions locals de cara al futur.
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments jurídics que
garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els serveis impropis
que es presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al costat d’aquest principi,
hem de reivindicar també l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes les
administracions i fixar en corresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden
imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de
ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana.
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En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament jurídic que
obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la FEMP van signar un
acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat
sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar
normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter
extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les propostes que s’incorporen en aquest
acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels Ajuntaments recursos
econòmics, ho fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del
municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a despeses generals
per part dels ajuntaments, se n'estableix la transferència voluntària de la seva totalitat, com a
préstec, a l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a partir
de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual
només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin a l'Estat, els municipis que transfereixin
els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això els podrà comportar, flexibilitzant
únicament la regla de la despesa per a l’any 2020, i generant un greuge respecte als municipis
que no disposen en l’actualitat de romanents.
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari, el Ple de
l’Ajuntament de Castellserà, eleva l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Castellserà a l’acord signat per la FEMP i el
Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat
sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i
els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes
d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les
entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.
SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la
llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la
resposta a la present crisi.
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin
disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures per
a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es
garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari
anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma,
municipis de segones velocitats.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions
d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de
l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies
locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia.
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CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb les
entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, per
serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament
que s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la
corresponent línia de compensació econòmica a les administracions locals d’unes despeses que
no els corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la Generalitat i
al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova regulació ha d’anar
acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas,
les mesures compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP
i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment,
comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades en les
administracions locals del nostre país.

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

8. Precs i preguntes.

El Sr. Jordi Ginestà comenta que ha tingut queixes dels veïns del poble en relació a què el poble
està molt brut, sobretot de mascaretes i guants. També que aquest any no s’ha netejat pels
voltants de la festa major.

El Sr Alcalde respon que cada setmana al mes d’agost la brigada municipal neteja les places i
aquest any una setmana a l’agost no ho van fer per motius organitzatius. Manifesta que miraran
de passar la màquina més sovint.

El Sr. Jordi Ginestà explica que fa molts dies, més d’un mes, que hi ha brutícia, com ara
mascaretes a la plaça major.

El Sr. Alcalde respon que ho comentarà als treballadors de la brigada municipal perquè augmentin
la neteja de les places.
No se’n suscita cap més. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les
19.53 hores, de la qual s’estén la present acta.
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L’Alcalde,

Marcel Pujol Coll

En dona fe,
La Secretària,

Anna Sentís Freixinet
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