ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 7 DE JULIOL DE 2014

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que han estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió ordinària de data vint-i-sis de
maig de dos mil catorze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. L’assegurança inclou totes tots els edificis i la potabilitzadora??
Respon el Sr. Alcalde dient que la potabilitzadora no hi és inclosa.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells.
4. Proposta per a la senyalització de les festes locals per l’any 2015.
Atesa l'Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per
a l’any 2015.
Atès que és necessari proposar les dues festes locals per al proper any 2015.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que es fixin com a
festes locals per l’any 2015 les següents:
Dia: 20 de gener
Dia: 17 de juliol
Segon. Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya .
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació del compte general de l’exercici 2013.
Vist el contingut dels articles 172 i 174 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, es dona compte al Ple de la Corporació de l’estat de la Liquidació que inclou el compte general
corresponent a l’exercici de 2013 la qual va ésser aprovada per Decret de l’alcaldia de data 31 de març de
2014.
Atès el que preveu l’article 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió del dia 9 de maig de 2014, va informar
favorablement el Compte General del Pressupost, així com el Balanç de Situació de l'ens Local a
31.12.2013.
Atès que en el B.O. de la Província núm. 91 de data 14 de maig de 2014, apareix l’edicte exposant al
públic els comptes de 2013 i que transcorregut el termini d’exposició pública no s’han presentat
reclamacions.
Als efectes de continuar l’expedient d’aprovació dels comptes de 2013, es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
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Primer. Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2013, que presenten el següent resum:
a) Respecte al Romanent de tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA
Fons líquids
Drets pendents de cobrament pressupost corrent.
Drets pendents de cobrament pressupostos tancats.
Drets pendents de cobrament d’operacions no pressupostaries.
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT.

65.793,18
177.648,23
155.049,55
3.371,63
336.069,41

Obligacions pendents de pagament pressupost corrent.
Obligacions pendents de pagament pressupostos tancats.
D'altres operacions no pressupostaries.
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT.

119.256,93
181,73
21.762,74
141.201,40

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL.
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

260.661,19
-65.928,00
-46.256,07
148.477,12

b) Respecte al BALANÇ DE SITUACIO DE L'ENS LOCAL A 31.12.2013, i una vegada introduïts els
moviments que afecten al compte 100 de patrimoni, presenta el següent resum:
ACTIU
INMOBILITZAT
Inversions destinades a l’us general
200 Terrenys i Bens naturals
201 Infraestructura i bens destinats a ús general.
209 Patrimoni històric.
Immobilitzat material
220 Terrenys i bens naturals.
221 Construccions
222 Instal·lacions tècniques
223 Maquinària
224 Utillatge
226 Mobiliari
227 Equips pel tractament d'informació.
229 Altre immobilitzat material
225 Automòbil
-282 Amortització acumulada immobilitzat.
Inversions financeres permanents
250 Inversions financeres permanents en capital.

93.105,00
1.660.353,81
134.404,63
302.417,71
4.144.990,74
788.242,65
28.048,97
23.676,12
118.132,64
27.552,94
62.621,09
19.341,75
-1.169.735,92
7.212,15

ACTIU CIRCULANT
430 Deutors drets reconeguts, pressupost corrent.
431 Deutors drets reconeguts, pressupostos tancats
440 Deutors per IVA. repercutit
449 Altres deutors no pressupostaris
470 Hisenda pública, deutora per diversos conceptes
472 Hisenda Pública, IVA Soportat
490 Provisió per insolvències
TRESORERIA
TOTAL GENERAL

177.648,23
155.049,55
411,07
544,35
250,17
2.166,04
-65.928,00
65.793,18
6.576.298,87

PASSIU
FONS POPIS
100 Patrimoni.
120 Resultats d’exercicis anteriors
129 Resultats de l’exercici

2.549.123,85
3.445.962,89
38.698,56
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CREDITORS A LLARG TERMINI
170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit
171 Deutes a llarg termini
180 Fiances a llarg termini.

317.413,95
81.550,30
1.803,04

CREDITORS A CURT TERMINI
520 Deutes a curt termini amb ent. Bàncaries
521 Deutes a curt termini
560 Fiances rebudes a curt termini
400 Creditors obligacions reconegudes. Pressupost corrent.
401 Creditors obligacions reconegudes. Pressupostos tancats
410 Creditors per IVA suportat
414 Ens públics creditors per recaptació de recursos
419 Altres creditors no pressupostaris
475 Hisenda pública, creditora per diversos conceptes
476 Organisme de previsió social, creditors.
477 IVA Repercutit
TOTAL GENERAL

0,00
2.347,92
4.441,86
119.256,93
181,73
2.287,58
-485,14
1.059,20
5.023,14
5.465,16
2.167,90
6.576.298,87

c) En quan als comptes d’organismes autònoms, així com de societats mercantils, són inexistents.
Segon. Retre el compte general com a resultat de l’exercici econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes,
d’acord amb el que determina la legislació vigent.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol. Remarcar que el romanent de tresoreria que tenim no en podem disposar i part d’aquest
correspon a la inversió de passos elevats que finalment no hem pogut executar.
Pel que fa a les inversions previstes en el pressupost aquestes s’han executat en un 93,33%
Sr. Josep M. Casals. El números son els que son i corresponen als moviments d’ingressos i despeses
durant l’exercici. El nostre vot serà afirmatiu.
6. Programa i pressupost de la Festa Major de Juliol.
Es presenta el programa i pressupost de la Festa Major de Juliol amb el següent resum:
Dijous 17 de juliol
Laberint de tastets amb final al Laberint de Blat de Moro acompanyats pel grup de música tradicional
Quartana.
Divendres 18 de juliol
Final dels cursets de natació.
Parc aquàtic.
Sessió llarga de ball amb el Duet Elegance.
Llonganissada popular.
Concert amb el Cor Coral·lí.
Concert amb la Muntband i tot seguit sessió amb la DJ Blanca Ross.
Dissabte 19 de juliol
Esmorzar popular i recorregut de caça.
Espectacle infantil “Bugui Bugui” de la companyia Festuc Teatre.
Eliminatòries del campionat de botifarra.
Espectacle d’animació i escuma de la companyia Encara Farem Salat.
Torneig de Play Station.
Ball de tarda amb l’Anònima Orquestra.
Ball de nit amb l’Anònima Orquestra.
Correbars acompanyats per la xaranga Los Helvéticos.
Versions pel jovent amb el grup MALA FAMA i en acabar sessió de DJ fins a la matinada
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Diumenge 20 de juliol
Missa a la patrona Sta. Maria Magdalena.
Ballada de Sardanes amb la cobla Lo Castell, vermutada i jocs de fusta amb la companyia La Pantomima.
Final del campionat de botifarra.
Concert amb l’Orquestra JUNIOR’S.
Sessió llarga de ball amb l’Orquestra JUNIOR’S.
PRESSUPOST
Ingressos aproximats: 4.000,00 €
Despeses aproximades: 23.085,50 €
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de la Festa Major de Juliol.

7. Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació i dotació de clavegueram
del carrer Joan Maragall.
Atès que ha estat redactat el projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació i dotació de clavegueram del
carrer Joan Maragall.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació i dotació de clavegueram
del carrer Joan Maragall, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell.
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb la publicació al BOP i al tauler d’anuncis, per
tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria d’aquesta corporació i es
puguin formular les al·legacions pertinents. Transcorregut el termini indicat sense haver-se’n formulat cap,
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord.
Es sotmet la proposta a votació:
Sr. Josep M. Casals, abstenció; Sr. Isaac Martínez, abstenció; Sr. Armengol Vidal, abstenció; Sra.
Elisabeth Sanabria, abstenció; Sra. Mercè M. Perera, si; Sr. David Pradas, si; Sr. David Barbero, si; Sr.
Jordi Vicioso, si; Sr. Marcel Pujol, si.
Resultat de la votació:
Vots a favor de la proposta: 5
Abstencions: 4
Proposta que es aprovada per majoria absoluta
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol. El projecte inclou la xarxa de pluvials, embornals, paviment i encintat de voreres.
Sr. Josep M. Casals. La rigola també hi és inclosa??
Sr. Marcel Pujol. No hi ha rigoles, hi haurà embornals al mig del carrer.
Sr. Josep M. Casals. El nostre grup s’abstindrà perquè entenem com a prioritària la urbanització del carrer
Av. de Esport. Cap inconvenient a què es disposi d’un projecte però aquest no respon a les nostres
prioritats.
Sr. Marcel Pujol. L’Avinguda de l’Esport també es prioritària per a nosaltres per això la varem incloure en
les subvencions del pla d’obres de la Generalitat 2014 però ara resulta que la Generalitat ha paralitzat
aquestes subvencions i haurem d’esperar el desbloqueig del pla.
La previsió és fer la urbanització del carrer Joan Maragall amb aportacions del cinquanta i cinquanta, entre
veïns i Ajuntament. Per la nostra banda demanarem una subvenció a la Diputació de Lleida.
La nostra intenció és anar fent intervencions d’aquestes característiques a d’altres carrers de manera que
es puguin anar finalitzant les urbanitzacions.
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Sr. Josep Casals. Per a nosaltres l’Avinguda de l’Esport és més prioritària, potser no hi ha massa veïns ni
demanda d’aquests però hi ha molt espai públic que convé adequar i es troba en una ubicació que és molt
convenient d’urbanitzar.
8. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 22/14. Per a participar en la convocatòria de subvencions de la Diputació de Lleida per al servei de
socorrisme a les piscines municipals.
Decret 23/14. Inici d’expedient per a la contractació de la inversió de millores energètiques a diferents
carrers i edificis.
Decret 24/14. Adjudicació de les obres per a la inversió de millores energètiques, a favor de l’empresa
Nnology Solar Lleida SLU de Castellserà.
Decret 25/14. Contractació de dos socorristes per al serveis de piscines d’aquests estiu.
Decret 26/14. Llicència ambiental per ampliació d’activitat ramadera Annex III, apartat 11.1.b).
Decret 27/14. Comanda d’elaboració d’un projecte tècnic per a la urbanització del carrer Joan Maragall, als
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. A quan ascendeix la contractació de Nnology Solar Lleida SLU?
Sr. Marcel Pujol. A uns onze mil euros més IVA.
9. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. Hi ha alguna novetat pel que fa a la residència??
Sr. Marcel Pujol. Fins a la data d’avui no hi ha res de nou.
Sr. Armengol Vidal. L’arranjament dels camins com està?? Va sobrar diners a la partida de camins l’any
passat??
Sr. Marcel Pujol. A la partida de l’any passat de camins sobrava una mica de diners, i, reunits amb
l’Associació de pagesos, es va decidir fer pressupostar un repàs que faríem amb les empreses locals. Es
va assignar la feina a l’empresa que va ofertar el pressupost baix i es va facturar amb càrrec al pressupost
de 2013. Aquest repàs s’havia de fer entre març i abril, però es va retardar fins al juny perquè l’empresa no
va poder fer-ho abans. Tot això es va parlar de nou amb l’Associació de pagesos i varem decidir que es
faria l’arranjament general al setembre, després de collir el panís.
Sr. Marcel Pujol. Varem demanar a la subdelegació del Govern una subvenció per poder fer una millora
considerable als camins i varem presentar una memòria que ascendia a uns noranta mil euros. Aquesta
incloïa alguns trams que estan molt malament.
Sr. Armengol Vidal. El camí de la masia el Sarri està molt malament. Caldria si més no en dos o tres punts
concrets treure el perill que hi ha degut al mal estat del camí.
Al camí de la torre el frares hi ha un punt que el camí s’ensorra, hi ha una esquerda.
En aquests camins no cal esperar s’hi ha d’actuar.
Les subvencions poden estar bé però això no treu d’haver d’actuar en el punts perillosos.
Sr. Marcel Pujol. Pel que fa al camí de la Masia el Sarri s’hi actuarà properament. El de la torre el frares no
sabíem que hi hagués una esquerda.
Sr. Josep M. Casals. A la fuita d’aigua de l’escola s’hi ha actuat??
Sr. Marcel Pujol. N’hem parlat però encara no s’ha fet l’actuació.

Després d’haver tractat tots els punts que figuraven en l’ordre del dia de la sessió d’avui pel Sr. Alcalde es
dóna per finalitzada essent les vint-i-dos hores i trenta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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