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11/15-ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 24 de setembre de 2015 
 
Reunits a la Sala de Plens de la  Casa Consistorial essent les vint-i-dues hores del dia 24 de 
setembre de 2015, hi són a la sessió els següents membres; 
 
Rosa Mª Romà Navarro    1a Tinent d’Alcalde – Alcaldessa accidental 
David Folguera Casas    2n Tinent d’Alcalde 
Miquel Amorós Folguera   Regidor    
Nadir Castells Gené    Regidora 
Ramon Consola Palau    Regidor 
Miquel Campas Pla     Regidor  
Montserrat Segura Basela   Regidora  
Jaume Amorós Bonet    Regidor   
Rosa Mª Buira Castell    Regidora    
Antonio Rispa Fàbrega    Regidor   
 
Excusa la seva assistència,  l’alcalde electe Sr. Carles Palau Boté. 
 
Comprovat el quòrum necessari per celebrar la sessió. Actua com a Secretària la Sra. Pilar 
Casanova Navarro qui dóna fe de l'Acte.  
 
 
1r.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS. 
 
Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/20003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes s’hauran de 
sotmetre a votació en la sessió ordinària següent. 
 
Atès que s’han dut a terme, els Plens extraordinaris de 01/07/2015, 08/07/2015 i de 
31/08/2015  i resten pendents per a la seva aprovació. 
 
Vist l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/20003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les actes dels Plens Extraordinaris de 01/07/2015, 08/07/2015 i de 
31/08/2015. 
 
El Sr. Rispa no te res a comentar. 
 
El Sr. Consola es vol referir a l’acta 9/15 del 8 de juliol, i diu que al final de l’acta, el Sr. Consola 
li demana a l’alcalde Precs i Preguntes i que ells també son del poble. 
 
Desprès en referència a l’acta 8/15, punt sisè dins el segon punt, diu textualment “El Sr. 
Consola comenta que en referència al primer punt, que el grup BM-AM van fer molt esment que 
es podrien fer precs i preguntes als plens extraordinaris, pregunta si ho mantindran, i si 
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aquestes preguntes podran ser sobre els punts que es toquin al ple o sobre temes genèrics 
com si fos un ple ordinari, i si també hi haurà opció al públic que facin preguntes als plens 
extraordinaris; en referencia al segon punt quan eren plens extraordinaris  i eren punts que no 
tenien transcendència a nivell municipal, com podia ser les taules de les eleccions, normalment 
es comunicava a l’altra part si els hi anava be fer-lo al migdia, i si això es mantindrà” 
... 
“El Sr. Palau respon que els precs i preguntes es ficaran a totes les convocatòries de plens, i 
com ja sap la llei quan parla de precs i preguntes només parla dels regidors, i una vegada 
finalitzat el ple es donarà veu a la gent del públic per si vol comentar alguna cosa”. 
 
Vol que quedi reflectit en aquesta acta, ja que a l’anterior se’ls hi va negar els Precs i 
Preguntes. 
 
El Sr. Consola diu que no votarà aquesta acta fins que no quedi reflectit aquest tema. 
 
El Sr. Consola diu que deu ser un defecte de forma al Decret 123 on es modifica la comissió de 
govern,  però al decret original suposa que es rectificarà. 
 
La Sra. Casanova li contesta que els decrets no es poden modificar i es fa una diligència 
referint-se a l’acord de ple del dia 8 de juliol, dient que es treien aquests punts i de fet quan es 
va fer la constitució Junta de Govern, a l’acord de constitució ja hi posa que estan trets aquests 
punts. El decret tindrà el mateix número però hi haurà una diligència per part de Secretaria. 
 
La Sra. Buira comenta que al Decret 123 surten tots els punts, i a les actes del ple i de la Junta 
de Govern estava rectificada. 
 
 
2n. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES JUNTES DE 
GOVERN. 
 
Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim 
d’aquests Decrets el  99/2015. 

 
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 112/2015 fins al núm. 163/2015 ambdós inclosos. 
 
Donar compte de les Actes de la Junta de Govern i dels acords adoptats de data 21/07/15, 
04/08/15 i 25/08/15. 
 
El Sr. Campas pregunta sobre la esporga d’arbres d’una empresa que es diu Servei i Suport a 
les persones, per quin motiu s’ha canviat a aquesta empresa i de on es, quan abans hi havia 
una del Pla d’Urgell que era ASPROS. 
 
La Sra. Romà contesta que s’ha canviat simplement pel pressupost i per la disponibilitat, i 
aquesta empresa es de JUNEDA, es TALMA. 
 
El Sr. Amorós comenta que era molt necessari fer la poda del arbres a molts llocs del poble, i 
primer es va parlar amb ASPROS i van dir que no podien començar fins passades dos 
setmanes i com no es podia esperar van decidir fer-ho amb l’altra empresa. 
 
El Sr. Campas pregunta si la propera poda es farà amb ASPROS o es continuarà amb aquesta 
empresa. 
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La Sra. Romà contesta que es demanaran pressupostos. 
 
La Sra. Segura pregunta per una factura de l’empresa que fa el servei de neteja a diversos 
punts del poble, que fica servei de neteja piscines municipals, i segons el conveni amb aquesta 
empresa hi havia una bossa d’hores que s’utilitzaven per casos com aquest, i vol saber si s’ha 
canviat alguna cosa en aquest tema. 
 
La Sra. Romà contesta que s’ho mirarà i li contestarà al proper ple. 
 
El Sr. Folguera contesta que quan van entrar ells van decidir agafar una empresa per netejar 
les piscines abans que es contractés el bar, no desconeixen el tema de les hores de facturació i 
per exemple pel campionat de Futbol Sala, si que es va utilitzar aquestes hores. 
 
La Sra. Buira comenta que referent a les Juntes de Govern, al moment que es va defensar la 
seva creació, un dels arguments que es va donar per part del Sr. Palau diu que “El Sr. Palau 
diu que tot el que faci la Junta de Govern es com si ho fes l’alcalde, que tard o d’hora han de 
donar comte al ple, i si a més a més si ho fes tot per decret d’alcaldia, nomes s’assabentarien 
cada tres mesos quan fessin ple ordinari, en canvi si fan Junta de Govern, estan obligats abans 
de deu dies a passar acta d’aquestes juntes. Ells estaran al corrent cada deu dies del que ha 
fet la Junta de Govern, i de l’altra manera estarien tres mesos en un ple”.  
 
Es suposa que ara al principi costa de començar a rodar i a funcionar, perquè realment no han 
estat informats als deu dies de les Juntes de Govern, han rebut les actes de les Juntes de 
Govern a la convocatòria del ple. 
 
El Sr. Folguera contesta que l’acta de la primera Junta de Govern no s’aprova fins a la següent 
i desprès amb el tema de vacances, i s’ha ajuntat tot. 
 
La Sra. Buira comenta que referent a la Junta de Govern del 4 d’agost, llegeix literalment “Es 
dona  compte de l’estat de ingressos i despeses de la llarg d’infants del curs escolar 2014-
2015. Després de la reunió feta amb els representants de  l’AMPA  amb motiu de la finalització 
del contracte de la Senyora Maribel Baró, el número de preinscripcions inscrites per el curs 
vinent i els ratis  de nens per donar compliment al Decret que ho regula”. 
 
Suposa que al moment de fer un acta tothom te tendència a resumir el que han dit i el que ha 
passat, però el resum es tant concís que potser no queda prou clar, i pregunta que vol dir amb 
motiu de la finalització del contracte, que vol dir que es renova o no, o hi ha hagut 
l’acomiadament d’alguna persona,  i desprès diu prescripcions i ratios. 
 
La Sra. Castells respon que la ratio de nens a disminuït, i no es pot mantenir el número de 
professor que hi ha, llavors es mira els diferents contractes, i el d’aquesta professora s’acabava 
al juny del 2015, per tant alhora de decidir quina continuava, a aquesta senyora es va decidir 
no renovar-li el contracte, perquè baixava el nombre de canalla i no es podia mantenir. 
 
La Sra. Buira diu que aquesta informació s’hauria de donar a l’acta de la Junta de Govern. 
 
El Sr. Amorós comenta que a la Junta de Govern se’ls hi va informar del que realment està 
transcrit aquí a l’acta, i no va ser a la Junta on es va decidir si es renovava o no el contracte. 
 
3r.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2014 
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Vist el Compte General format de l’exercici 2014, juntament amb tota la seva documentació 
annexa, segons la legislació vigent. 
 
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el Dictamen de la Comissió de 
Comptes. 
 
Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions, objeccions o 
observacions, i que no  s’han presentat  al·legacions.  

 
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’establer en l’article 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple 
el següent. 

 
ACORD, 

 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2014.  

 
 

Resultat Pressupostari 

 
Conceptes 

Drets 
Reconeguts 

Nets 

Obligacions 
Reconegudes 

Netes 

Resultat 
Pressupostari 

   a) Operacions corrents 1.794.768,15 1.596.696,36  
   b) Altres operacions no 
financeres 

205.317,29 211.434,22  

           1. Total Operacions no 
financeres (a + b) 

2.000.085,44 1.808.130,58  

           2. Actius Financers 0,00 0,00  

           3. Passius Financers 0,00 71.447,34  
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
(1+2+3) 

2.000.085,44 1.879.577,92 120.507,52 

AJUSTOS:  
          4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 

0,00 

          5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici 27.541,91 
          6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici 0,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 148.049,43 

 
 

 
 

Conceptes Import 

1. (+) Fons Líquids  312.972,99 

2. (+) Drets Pendents de Cobrament  892.080,96 

      - (+) del Pressupost corrent 608.907,15  
      - (+) del Pressupost tancat 295.654,05  
      - (+) d’operacions no pressupostàries 88.032,76  
      - (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació 100.513,00  

Romanent de Tresoreria 
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definitiu 

3. (-) Obligacions pendents de pagament  268.244,98 

      - (+) del Pressupost corrent 233.973,79  
      - (+) del Pressupost tancat 2.677,79  
      - (+) d’operacions no pressupostàries 35.998,52  
      - (-) pagaments realitzats pendents d’aplicació 

definitiu 
4.405,12  

I. Romanent de Tresoreria total (1 + 2 - 3) 936.808,97 

II. Saldos de cobrament dubtós 102.699,89 

III. Excés de financiació afectada 153.204,58 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS  680.904,50 

 
 
Segon.- Rendir el Compte General aprovat i tota la documentació que l’integra a la fiscalització 
del Tribunal de Comptes  i Sindicatura de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
No obstant el Ple acordarà allò que cregui  oportú. 
 
El Sr. Rispa no te res a dir. 
 
El Sr. Consola comenta que ja es va aprovar  per la comissió de comptes i vol fer esment la 
bona gestió de l’antic equip de govern, amb un resultat pressupostari de 148.049 euros, que vol 
dir que amb un pressupost que realment es va gastar, hi ha un superàvit, i segurament es van 
anar a buscar recursos extraordinaris, i hi ha un romanent de tresoreria de 680.904,50 euros, i 
això va permetre l’amortització de tots els crèdits que hi havia. 
 
Feta la votació: 
 
Vots a favor: 6 (CIU+PP) 
Abstencions: 4 (BM) 
 
 
4t.- PROPOSTA PETICIÓ DE MÒDULS EN L’IRPF EN EL SECTOR AGRARI ARRAN DE 
LES PEDREGADES 
 
Tal com ha transcendit als mitjans públics, en data 31 de juliol de 2015, el nostre municipi va 
patir  una pedregada causant danys molt considerables a la producció de fruiters, estimant-se  
que  els  danys suposen un a superfície afectada (ha) en fruita pinyol de 10 i , percentatge de 
10-30, i una superfície afectada (ha) 25 de fruita llavor i percentatge de 10-30. 
 
Per una altra banda, la temporada d’enguany s’ha vist perjudicada també per una greu baixada 
de preus, completament inesperada vista la manca d’estocs que es venia donant, fet pel qual 
es pot entendre que aquesta és forçada pels principals operadors de la distribució 
centreeuropea els quals modulen el mercat maximitzant el benefici a costa d’ofegar el 
productor. 
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Aquestes circumstàncies agreugen encara més la ja precària situació econòmica dels pagesos, 
que venen suportant els darrers temps. 
 
Per tot això  es proposa al Ple: 
 
Sol·licitar al Ministeri d’Economia i Hisenda  a través de la Subdelegació del Govern a Lleida,  
que en consideració als danys causats al sector agrari per la pedregada esmentada, es 
resolgui l’atorgament d’ajuts directes al col·lectiu perjudicat esmentat, o bé la reducció dels 
mòduls aplicables a les activitats agrícoles que determinen el rendiment net de la seva activitat 
econòmica d’acord amb el mètode d’estimació objectiva de l’Impost de la Renda de les 
Persones Físiques. 
 
La Sra. Romà comenta que encara que en altres ocasions, s’havia fet per Decret d’Alcaldia, i  
que era prou correcte, havien decidit que era una acció prou important per passar-la pel ple i 
estar tots d’acord. 
 
El Sr. Rispa comenta que d’això només es beneficien els que estan a mòduls. 
 
La Sra. Romà contesta que la llei està feta així i no es pot canviar. 
 
El Sr. Consola contesta que realment només beneficia a la gent que està a mòduls, però que 
l’important es que el sector de l’agricultura es beneficiï.  
 
Feta la votació: 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
4t.- Precs i preguntes. 
 
La Sra. Romà comenta si volen més explicació del tema de la guarderia. 
 
La Sra. Buira contesta que ho deixaran per una altra ocasió. 
 
El Sr. Consola volen fer un esment que el càrrec que representen i la institució on estan, i tenint 
l’alcalde a baix i no aquí a dalt, el Grup de Convergència dona per acabat el ple, i s’aixecaran i 
marxaran, i les preguntes les guardaran per quan estigui tot l’equip de govern. 
 
No havent més assumptes que tractar l’Alcaldessa   dona per acabada la sessió essent les vint-
i-dues hores i vint-i-cinc minuts, que com Secretari certifico. 
 
Vist-i-plau 
L’Alcaldessa accidental     Secretaria interventora  
 
 
 
 
Rosa Romà Navarro     Pilar Casanova Navarro 
 
 


