Ajuntament d' Albatàrrec

Identificació de la sessió
Caràcter: Ordinaria , en primera convocatòria
Data: 13 de novembre de 2019
Horari: s’inicia a les 21 hores
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial
Hi assisteixen

Regidors/ores:
David Gimènez Bernabeu, (JuntsxCAT-JUNTS)
Rosario León Ribas, (JuntsxCAT-JUNTS)
Alba Castellví Molina, (JuntsxCAT-JUNTS)
Joan Marcel Niubó de Castro, (JuntsxCAT-JUNTS)
Maria Mònica Gabarró Farragut, (JuntsxCAT-JUNTS)
Francisco Molina Guirao, (JuntsxCAT-JUNTS)
Sergi Capdevila Corral, (ERC-AM)
Eva Ruiz Ortiz, (ERC-AM)
Héctor Gabarré Cosculluela, (ERC-AM)
No hi assisteixen:
Mariano Biela Blanco, (Cs)
Secretària:

Número: 2019-0011 Data: 14/01/2020

Alcalde:
Jaume Sanuy Lòpez, (JuntsxCAT-JUNTS)

ACTA DEL PLE

Sara Mestres LLussà , Secretaria – Interventora de l’ Ajuntament d’ Albatàrrec .
Ordre del dia:
1.-Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessió ordinària de 2 d’octubre i extraordinària, de 16
d’octubre de 2019.
2.- Acord s’escau de sol·licitud PUOSC ( Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període
2020 -2024 .
3.- Acord s’escau de l’aprovació de la certificació 1ª i Única de l’obra anomenada “Adequació d’un
Espai per Aparcament al Tanatori d’Albatàrrec.
4. Acord s’escau d’aprovació de l’Expedient de Modificació de Pressupost 4/2019.
5. Aprovació s’escau Pla Local de Joventut període 2020 - 2021
6. Aprovació s’escau de l’Expedient Modificació Baixa
exercicis tancats anys 2010,2014,2016,2017,2018.

Saldo Inicial de Drets Reconeguts en

7. Assumptes d’Urgència.
8. Precs i preguntes.
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Sara Mestres Llussà (2 de 2)
Secretaria Interventora
Data Signatura: 15/01/2020
HASH: ed7d739cbc0fd8558578c613e7f3fe4d

Jaume Sanuy López (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 14/01/2020
HASH: 3254c4823c25433bfc0524fe36aeb95d

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Ajuntament d' Albatàrrec
Es reuneix, per tant, el quòrum legal per la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen 10 dels
regidors que, de fet i de dret, componen la Corporació acomplint-se el previst a l’article 46.2.c) de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local; 98.c) del text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003 de 28 d’abril i 90 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
Tot seguit, la presidència obre la sessió i s’entra a conèixer l’ordre del dia.

2.- Acord s’escau de sol·licitud PUOSC ( Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per
al període 2020 -2024 .
Exposa l’ Alcalde que en el D.O.G.C. núm.7925 de data 25 de juliol de 2019 es publica
el DECRET 169/2019 del Departament de la Presidència mitjançant el qual s’aproven
les bases reguladores i d’ execucíó del Pla Ùnic d’Obres i Serveis (PUOSC).I que en
el D.O.G.C. núm.7951 de 2 de setembre de 2019 es publica la Resolució
PRE/2257/2019 per la qual s’obre la convocatòria única per a la concessió de
subvencions de finançament del PUOSC per al període 2020-2024.
Exposa l’Alcalde que el termini de presentació de propostes finalitza el dia 15 de
novembre i que per aquesta raó l’Ajuntament d’ Albatàrrec concorrerà a aquesta línia
de subvencions.
Ès per això que es presenta al Ple per a la seva aprovació els documents normalitzats
per a la seva sol.licitud,:
a) Memòria justificativa de la necessitat i viabilitat econòmica del projecte,
anomenat REFORMA DE L’EDIFICI DE L’ANTIC AJUNTAMENT per un
import de 460.656,05 EUROS (IVA Inclòs)
b) Plànol de situació a escala suficient per poder identificar l’actuació .
c) Un resum del pressupost d’execució.
Una vegada efectuat per part dels membres de la Corporació el corresponent debat
sobre la necessitat de sol.licitud de subvenció al PUOSC 2020-2024,s’aprova per
unanimitat els acords següents:
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En no formular-se cap observació, es sotmet a votació les actes , les quals son aprovades per
Unanimitat dels regidors presents, de fet i de dret, componen la Corporació.

ACTA DEL PLE

Oberta la sessió, el Sr. Alcalde, pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament vol formular
alguna observació al contingut de l’acta de la sessió ordinària de 2’Octubre i extraordinària de 16
d’Octubre de 2019, còpia de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.

Número: 2019-0011 Data: 14/01/2020

1.- Aprovació, de les Actes de la sessió Ordinària de 2 d’Octubre i Extraordinària
de 16 d’ Octubre de 2019.

Ajuntament d' Albatàrrec
Primer . Presentar a la convocatòria PUOSC 2020 -2024 l’obra anomenada REFORMA
DE L’EDIFICI DE L’ANTIC AJUNTAMENT
EUROS (IVA Inclòs)

la qual ascendeix a un import de 460.656,05

Segon. Sol·licitar d’acord amb la base 4.4 una subvenció de 250.000 EUROS
corresponent al tram de inversió i població de 2001 a 5.000 habitants, que li correspon
al municipi d’Albatàrrec d’acord amb el nombre d’habitants que fixa el seu padró
municipal, i per ser una actuació destinada a serveis públics.
Tercer. Sol·licitar d’acord amb la base 4.4. una subvenció de 120.000 EUROS per a
acció territorial a municipis petits en el qual tram es troba l’Ajuntament d’Albatàrrec (Els
ajuntaments de Catalunya de municipis de menys de 5.000 habitants).

Sisè. Efectuar per part de l’Ajuntament d’Albatàrrec la contractació d’una persona
destinada a un PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) en l’edifici municipal pel qual es
demana la subvenció. Aquesta persona portarà a terme accions que fomentin la
millora de la competitivitat del sector agrícola del municipi , mitjançant l’ innovació en la
producció i l’arrelament dels joves al municipi com a nous emprenedors.
3.- Acord s’escau de l’aprovació de la certificació 1ª i Única de l’obra anomenada Adequació
d’un Espai per Aparcament al Tanatori d’Albatàrrec.”

En data 30 d’agost de 2019 es signa el contracte per executar
“Adequació d’un espai per aparcament al Tanatori d’Albatàrrec”

l’obra anomenada

L’ adjudicació del contracte de l’obra es realitza a l’empresa “ M.J.GRUAS SA
Per la direcció facultativa representada per Francesc Jové i Torrent arquitecte tècnic, del
Consell Comarcal de les Garrigues s’ha presentat la següent certificació segons el quadre
que es detalla:
Certificació 1ª i Ûnica

DADES CONTRACTE
Preu licitació
Preu adjudicació

47.698,44
47.698,44

47.698,44€

Sol·licitat al tècnic municipal del Consell Comarcal del Segrià, Sr. Francesc Jové i Torrent,
informe de verificació de la certificació presentada, ha presentat una memòria justificativa de
la certificació de l’execució i com arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Consell
Ajuntament d' Albatàrrec
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PUOSC any

ACTA DEL PLE

Cinquè. Demanar que l’esmentada obra sigui inclosa en l’anualitat
2021.

Número: 2019-0011 Data: 14/01/2020

Quart. Sol·licitar un import total de subvenció de 370.000 EUROS per complir aquest
Ajuntament d’Albatàrrec tots els requisits que fixa la convocatòria.

Ajuntament d' Albatàrrec
Comarcal del Segrià i com a tècnic municipal d’Albatàrrec considerant adient la certificació
emesa.
S’aprova per unanimitat de tots els regidors presents els acords següents:
Primer.- Aprovar les certificacions núm. 1 de la obra anomenada “Adequació d’un Espai
per Aparcament al Tanatori d’Albatàrrec¨, i el reconeixement de l'obligació, corresponent
a l’obra assenyalada.

4. Acord s’escau d’aprovació de l’Expedient de Modificació de Pressupost 4/2019.

Vist l'informe-proposta de Secretaria i segons l’ establert en el reglament
orgànic o acord Plenari corresponent], de conformitat amb el que es disposa
en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local el Ple adopta
per majoria absoluta de (7 vots a favor de JuntsxCAT-JUNTS i 3 abstencions
de (ERC_AM) el següent :
ACORD
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/
779/2019 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de Crèdit ,
finançat amb càrrec a Majors Ingressos efectivament recaptats sobre
el total previstos al pressupost corrent i Baixes de Crèdits d’altres
aplicacions del pressupost vigent les quals s’estimen reductibles
sense pertorbació del servei respectiu(Fons de Contingència) , com
segueix a continuació:

AUGMENTS

A SUPLEMENTAR
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Quart.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes oportuns, en la forma i termini
establert a l’art. 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de
les AAPP.”

ACTA DEL PLE

Tercer. Trametre el present acord, junt amb la certificació d’obra a la Diputació de Lleida
als efectes de cobrament de la subvenció de 20.000 EUROS.

Número: 2019-0011 Data: 14/01/2020

Segon. L'import de la esmentada certificació, s'imputarà, dins del pressupost municipal
vigent, a càrrec de la partida partida 342.62200 als efectes d’ efectuar el pagament a l’
empresa M.J.GRUAS SA amb NIF A25031576.

A Comarques

15.000,00

323

22799

Treballs realitzats per altres empreses

10.000,00

338

22799

Festes Populars /Treballs d'altres empreseses

25.000,00

920

21200

Edificis i altres construccions

8.000,00

920

221014

Aigua edificis municipals

3.000,00

920

22110

Productes de neteja

2.000,00

920

22200

Serveis de telecomunicacions

2.000,00

920

22799

Treballs realitzats per altres empreses

6.900,00

TOTAL A SUPLEMENTAR

71.900,00

Aquesta modificació es finança d'acord amb el següent detall:
nous Ingressos

Aplicació: econòmica
Descripció

Euros

115

Impost Vehicles 2019

34.000

399

Altres Ingressos diversos

12.900

Cap.

Art.

Conc.

1

11

3

39

46.900€
[Baixes o Anul·lacions en Concepte d'Ingressos]

Aplicació
Descripció
Progr.

Econòmica

929

500

Fons de
Contingència

Crèdits
inicials
25.000

Baixes o
anul·lacions
- 25.000
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1621

ACTA DEL PLE

Ajuntament d' Albatàrrec

Ajuntament d' Albatàrrec
25.000
Total Ingressos

71.900€

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article
37.2, apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos,
desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la
impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

L’alcalde manifesta davant el Ple, que el Consell Comarcal del Segrià ha
presentat un model de Bases del Pla Local de Joventut any 2020 -2023 per
a la seva aprovació i poder portar a terme per l’Ajuntament d’Albatàrrec.
Explica els eixos més importants a treballar amb els joves d’Albatàrrec, l’any
2020 amb un seguit de cursos de monitor de lleure, accions relacionades
amb els joves de l’espai Jove, accions de tallers i xerrades, canvi climàtic ,
accions d’orientació en matèria d’educació i treball .
L’import aproximat d’aquest Pla Local de Joventut en referència a l’any
2020 segons es desprèn del model presentat pel Consell ascendeix a un
import de de 8400 EUROS.
Ès per aixó que el Ple adopta per unanimitat els acords següents:
Primer. Aprovar el model document Bases del Pla Local de Joventut 2020 –
2023.
Segon. Incloure en el pressupost de despeses
de l’any 2020 una
consignació pressupostaria de 8.400 euros, dedicada a actuacions per a
joves del municipi d’Albatàrrec.
Tercer. Comunicar aquest acord de Ple al Consell Comarcal del Segrià als
efectes legals oportuns.
Ajuntament d' Albatàrrec
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Segon . Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals
els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple.
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini
no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per resoldre-les».

ACTA DEL PLE

b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a
aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què
estigui establerta la vinculació jurídica.

Ajuntament d' Albatàrrec

Assentament

Aplicació pressupostària

Import

2010003231/ 2010

755.1 Subvencio Pavelló
Generalitat

206.666,32 €

2014002983/2014

719 Subvencio Sala de Vetlles
Diputació

2016003905/2016

399.01 Quotes Llar d’Infants
TRANCHE ARANTXA

30.000,00 €

2017005014/ 2017

761 Subvenció Diputació
Adequació Exterior Pavello

50.000,00 €

190.000,00€

Ajuntament d' Albatàrrec
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Exposa l’alcalde davant el Ple que tenint en compte les facultats d'aquest Ple i a la
vista del saldo dels drets pendents de cobrament reconeguts en exercicis anteriors,
s'ha detectat que s'han comès els següents errors ( en els exercicis 2010 es
reconeix un pendent de cobrament d’ una subvenció per import de 206.666,32 €
destinada a finançar el pavelló muncipal d’Albatàrrec, la qual a la Generalitat no
li resta pendent de pagament. L’any 2014 es reconeix un pendent de cobrament
una subvenció per import de 190,000 € de la Diputació de Lleida destinada a la
construcció d ‘ Sala de Vetlles d’Albatàrrec. Aquesta obra no l’executa mai
l’ajuntament .L’any 2016 es reconeix un pendent de cobrament d’ unes quotes de
Llar d’Infants per import de 30.000€ a la senyora Tranche Arantxa a la qual no li
correspon pagar aquestes quotes . L’any 2017 es reconeix un pendent de
cobrament d’una Subvenció de la Diputació de Lleida per import de 50.000€ €
destinada a finançar una obra “Adequació exterior del Pavello”, aquesta obra s’
esta executant dins els pressupost d’inversions 2019 i afectarà aquest ingres
finalista que es superior a la totalitat de la subvenció a rebre l’any 2919. L’any
2018 es reconeix un pendent de cobrament per import de 65.230,80€ a pagar el
FCLC la Generalitat de Catalunya.Una vegada mantinguda una conversa
telefonica amb el Departament de Finançes de la Gencat , aquesta em manifesta
que ha estat ingressat integrament l’any 2018 al compte bancari de l’Ajuntament
d’Albatàrrec, es comprova l’ingrès i es veritat, es va efectuar un error a l’hora de
comptabilitzar en la partida pressupostaria de ingressos.) que afecten el saldo
pendent de cobrament en 1 de gener de 2019:

ACTA DEL PLE

6. Aprovació s’escau de l’Expedient Modificació Baixa Saldo Inicial de Drets
Reconeguts en exercicis tancats anys 2010,2014,2016,2017,2018.

Ajuntament d' Albatàrrec
2018001535 /2018

450.00 Aportació FCLC
TOTAL BAIXA EXERCICIS
TANCATS

65.230,80 €

541,897,12 €

La modificació del saldo inicial de drets reconeguts de Pressupostos tancats de
l'exercici 2010,2014,2016,2017,i 2018 a causa de comissió dels errors citats es
considera acreditada, i com a conseqüència haurà de rectificar-se el saldo de drets
reconeguts en la quantia de 541.897,12 euros:

Setè. Assumptes de Urgència.
A)Acord aprovació addenda als convenis subscrits entre ACUAES i
Mancomunitat Intermunicipal de l’Abastament d’Aigua de Pînyana per la
Construcció, Explotació, i Financiació de les Obres corresponents a l’actuació
“A A.2.25. Abastiment a Lleida i comarca desde l’embassament de Santa Ana 1ª
Fase i 2ª Fase”.

Exposa l’alcalde que l’Ajuntament d’Albatàrrec s’abasteix de l’aigua de boca
a través del subministrament de la Mancomunitat de Pinyana i que es
necessari aprovar per part de l’Ajuntament d ‘Albatàrrec l’addenda als
convenis subscrits entre Aguas de las Cuencas de España S.A (ACUAES) i
Mancomunitat Intermunicipal de l’Abastament d’Aigua de Pînyana per la
Construcció, Explotació,i Financiació de les Obres corresponents a l’actuació
“A A.2.25. Abastiment a Lleida i comarca desde l’embassament de Santa
Ana 1ª Fase i 2ª Fase”.
Ès per això que l’Ajuntament adopta per unanimitat l’acord següent:
Primer. aprovar per part de l’Ajuntament d ‘Albatàrrec l’addenda als
convenis subscrits entre Aguas de las Cuencas de España S.A (ACUAES) i
Mancomunitat Intermunicipal de l’Abastament d’Aigua de Pînyana per la
Construcció, Explotació, i Financiació de les Obres corresponents a l’actuació
“A A.2.25. Abastiment a Lleida i comarca des de l’embassament de Santa
Ana 1ª Fase i 2ª Fase”.

Ajuntament d' Albatàrrec
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Segon. Igualment, se sotmetrà l'expedient a tràmit d'informació pública, per termini de
vint dies, article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques] mitjançant el seu anunci en el Butlletí Oficial
de la Província.

ACTA DEL PLE

Primer. Aprovar la modificació del saldo inicial de drets reconeguts de Pressupostos
tancats de l'exercici 2010,2014,2016,2017 i 2018, deguda a comissió d'errors descrits,
per import de 541.897,12 euros.

Número: 2019-0011 Data: 14/01/2020

Es per això que el Ple adopta per unanimitat els acords següents:

Ajuntament d' Albatàrrec
B)Acord aprovació d’ posada en funcionament al municipi d’
Albatàrrec del Servei del Bibliobús Garrigues-Segrià.
L’ alcalde exposa davant el Ple que es vol posar en funcionament al municipi
d ‘ Albatàrrec el servei del Bibliobús Garrigues- Segrià. Que la periodicitat
d’aquest servei serà quincenal en dimarts a la tarda. L’ horari serà de 15,30
a les 18 hores. El primer dia d’ inici del servei serà el proper dia 7 de gener
de 2020.

Segon. L’Ajuntament d’Albatàrrec es compromet a facilitar tots els requisits
necessaris de subministrament elèctric i de connexions pel funcionament
d’aquest servei.
8. Precs i preguntes.
En aquest punt manifesta el portaveu d’ERC –AM ,que en el proper Ple
ordinari que es celebro presentaran 3 mocions referides a temes (Mobilitat,
Pagesia i Mobiliari Urbà.
L’alcalde li contesta que disposa de memòries de mobilitat i mobiliari
urbà ,i en tot cas es té previst com a equip de govern fer actuacions en el
proper pressupost 2020.
Pregunta , el portaveu d’ ERC –AM si l’ajuntament disposa d’un contracte de
serveis destinat a la neteja de desratització, clavegueram, roedors,
fumigació de paràsits .
L’alcalde li respon que si, que es fa aquest tipus de neteja al municipi,
escoles, escola bressol i en solars del municipi.
Pregunta el, portaveu d’ERC-AM si l’ajuntament té coneixement d l’estat en
que es troben bens comunals del municipi i que afecten a alguns veïns els
quals els volen conrear.
L’alcalde li respon que resta pendent que la Generalitat(la qual n’era
propietària) efectuï escriptura a favor de l’ajuntament, i que una vegada
estiguin en propietat de l’ajuntament s’efectuarà els tràmits legals adients.
Ajuntament d' Albatàrrec
Dr. Robert, 51, Albatàrrec. 25171 Lleida. Tfno. 973720013. Fax: 973720606
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Primer. Posar en funcionament al municipi d’Albatàrrec el Servei de
Bibliobús Garrigues –Segrià.

ACTA DEL PLE

Ès per aixó que el Ple aprova per UNANIMITAT els acords següents:

Número: 2019-0011 Data: 14/01/2020

També exposa l’alcalde que el lloc d’ubicació(parada) del Bibliobús estarà al
C. Plaça de la Sardana per ser un emplaçament cèntric , en un espai ampli,
amb jocs pels nens i molt proper a l’escola.

Ajuntament d' Albatàrrec
Pregunta la regidora d’ERC-AM, sobre com evoluciona les activitats de lleure
del curs 2019/2020, la qual diu, que li ham manifestat que van una mica
retardades.

Ajuntament d' Albatàrrec
Dr. Robert, 51, Albatàrrec. 25171 Lleida. Tfno. 973720013. Fax: 973720606
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ACTA DEL PLE

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les vint-i-dos hores i trenta
minuts.

Número: 2019-0011 Data: 14/01/2020

Li contesta el regidor d’Ensenyament, Esports i Comunicació, que tot just
acaben d’iniciar les activitats a primers de novembre, i que per tant una
valoració general encara no es pot fer al menys fins que no passi un
trimestre. Afegeix que es té que partir de la base de que s’ha iniciat un
projecte nou en la manera d’enfocar i gestionar les activitats de lleure del
municipi d’una manera correcta i legal on ell personalment esta a sobre i
que per tant no es poden fixar terminis ni pressa , per poder ficar el
projecte totalment en marxa.

