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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018/9
Caràcter: Ordinari
Data : 22 de novembre de 2018
Horari: de les 20:05 a les 21:55 hores
Lloc: Sala d'actes de l'ajuntament
Hi assisteixen:
Sra. ROSA MARIA PERELLÓ ESCODA, alcaldessa
Sr. CARLES PASCUAL PASCUAL, primer tinent d'alcalde
Sr. JOSEP CASTELLÓ SOLÀ, segon tinent d'alcalde
Sr. JAUME FOLGUERA BAIX, tercer tinent d'alcalde
Sr. RAÜL PALACIONS BOVER, quart tinent d'alcalde
Sr. JOAN PALOU PADILLA, cinquè tinent alcalde
Sr. MARTÍ PIJUAN RIERA, regidor
Sra. NÚRIA FRANQUESA SANAHUJA, regidora
Sr. GABRIEL LACAMBRA GARCIA, regidor
Sra. ANTÒNIA PÉREZ MARTÍNEZ, regidor
Sra. MIREIA CAUS BONCOMPTE, regidora
Sra. MONTSERRAT GARCIA CASTELLÓ, regidora
Sra. GEMMA MINGUELL AMENÓS, regidora
Sr. OROBITG CORTADA, MIQUEL, regidor
Sr. SILVERI CARO CABRERA, regidor
Sra. NOÈLIA SOTO GONZÁLEZ, regidora
Sr. CUCURULL FA, JOSEP MARIA, regidor
SR. RAMON MORELL I GASSÓ, secretari
SRA. IMMA BALAGUÉ BRICHS, interventora

Assistiren el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió i, abans
de començar, l’alcaldessa comunica a tots els assistents que aquesta sessió
s’enregistrarà amb vídeo.
Es deixa constància que la Sra. Alcaldessa va lliurar una resposta escrita a la portaveu
del grup municipal CUP-PA, Sra. Montserrat Garcia, en relació a les preguntes
formulades a l’anterior sessió del Ple del dia 25 d’octubre de 2018, en referència al
Decret d’Alcaldia núm. 2018/433 de data 26 de setembre de 2018.
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1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
CORRESPONENT A LA ORDINÀRIA DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2018.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=9.0
Arxiu de vídeo
Video-acta20181122
Minut:
0h00’09”

Sotmès a votació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior corresponent a l’ordinària
del dia 25 d’octubre de 2018, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
A) PART RESOLUTIVA
2. APROVACIÓ DEL DESTÍ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI QUE ES DESPRÈN DE LA
LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2017
EXP. 001/2018/6381/I103
ANTECEDENTS DE FET.
PRIMER. Aquest Ajuntament va aprovar per Decret d’Alcaldia número 151/2018, de
data 16 d’abril de 2018, la liquidació de l’exercici 2017, en termes consolidats.
D’aquesta liquidació se’n desprenen les següents magnituds:
 Romanent de tresoreria per a despeses generals: 1.487.650,83€, de signe positiu.
 Superàvit pressupostari: 1.415.307,71€,
SEGON. La interventora ha emès informe que consta a l’expedient en relació a la
distribució del superàvit pressupostari que es dedueix de la liquidació de l’exercici 2017.
FONAMENTS DE DRET.
 Llei 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF), article 32, disposició addicional sexta.
 Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març, pel que es prorroga per al 2018 el destí
del superàvit de les corporacions locals per inversions financerament sostenibles
i es modifica l’àmbit d’aquestes (RDL 1/2018)
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), disposició addicional setzena.
 Nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, de data 16 d’abril de 2018 (Nota Informativa DGPF
2018)
PRIMER. L’Article 32 de la LOEPSF estableix que: “En el supuesto de que la liquidación
presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado,
Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste
fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.
(…)”
SEGON. La disposició addicional sexta de la LOEPSF, estableix les regles especials del
destí del superàvit pressupostari:
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“Disposición adicional sexta Reglas especiales para el destino del superávit
presupuestario
1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición
adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos
circunstancias:
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de
endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos
de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos
generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de
financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional
primera de esta Ley.
2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del
superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos
generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de
«Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y
presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el
resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y
aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la
Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c)
siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para
amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea
necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de
contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local
tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá
destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la
inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley
determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan
calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se
valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo
plazo.
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el
período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo
con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la
normativa sobre morosidad.
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Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan
con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del
ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el
apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional
o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la
liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si
así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.
El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y
tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la
aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.
En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la
prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.

TERCER. En relació al destí del superàvit pressupostari el RDL 1/2018, estableix en el seu
article 1:
“En relación con el destino del superávit presupuestario de las Corporaciones Locales
correspondiente al año 2017 se prorroga para 2018 la aplicación de las reglas contenidas en la
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición
adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2018, la
parte restante del gasto autorizado en 2018 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio
2019, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2018 que quedará afectado a
ese fin por ese importe restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del
ejercicio 2019.

QUART. La nota informativa DGPF 2018,estableix en el seu punt 13.3 els criteris generals
d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, en
funció dels recursos líquids disponibles:
“1.- Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment dels
compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdits
incorporables.
2.- Compliment del termini de pagament a proveïdors.
Els recursos addicionals disponibles s’han de destinar al compliment del termini legal
de pagament a proveïdors, d’acord amb les previsions del pla de tresoreria que l’ens
local ha d’aprovar en virtut de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La utilització d’aquests recursos ha
de permetre reduir l’apel·lació a nou endeutament a curt termini”
CINQUÈ. D’acord amb l’establert en el punt 13.4 de la Nota Informativa DGPF 2017, el
romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, per import màxim de
la capacitat de finançament generada en l’exercici liquidat i en funció dels recursos
líquids disponibles i de les previsions del Pla de Tresoreria, s’ha de destinar “als destins
que es detallen a continuació. La utilització del romanent per les finalitats esmentades
en l’apartat 13.3 anterior computa a efectes de determinar la part del romanent que
s’ha d’aplicar a aquests destins.”

Sessió:

PLE2018/9
Ple de l’Ajuntament

Els destins als que fa referència la nota informativa DGPF 2017 són els següents:
1) Inversió financerament sostenible. D’acord amb el RDL 1/2018, i en els
termes previstos en la DA setzena del TRLRHL.
2) Reducció de l’endeutament en termes nets.
SISÈ. D’acord amb l’informe d’intervenció que consta a l’expedient es posa de
manifest el compliment de les condicions establertes en l’apartat 1 a) de la DA sexta
de la LOEPSF, per la qual cosa, poden ser d’aplicació a l’Ajuntament de Tàrrega les
regles especials de distribució del superàvit establertes en aquesta norma.
D’acord amb l’apartat 2 de la DA sexta, i amb l’apartat 13.3 de la Nota Informativa
DGPF 2018, el destí del superàvit pressupostari, complertes les condicions anteriors,
s’aplicarà als següents destins:
a) Obligacions comptabilitzades en el compte 413, o equivalents a 31 de
desembre de 2017:
IMPORT APLICAT 413

92.861,04 € Ens: Ajuntament

IMPORT APLICAT 413

5.014,24 Ens: Museu Comarcal

IMPORT APLICAT 413

4.405,91 Ens: Museu Trepat

IMPORT APLICAT 413
IMPORT APLICAT 555

9.642,50 Ens: Llar d'Infants
1.450,57 € Ens: Ajuntament
113.374,26 €

b) Compromisos de despesa assumits que constitueixen una part del romanent
que està compromès per l’existència de crèdits incorporables.
D’acord amb les dades que consten en aquest Ajuntament i d’acord amb
l’expedient 001/2018/2030/I103, de modificació de pressupost de l’exercici
2018 en la modalitat d’incorporació de romanents, per acord de Ple de 17
d’abril de 2018, es va aprovar la incorporació de romanents de crèdit per
import total de 744.606,19€, dels quals 589.606,19€ es van finançar amb
Romanent de Tresoreria.
c) Compliment del termini legal de pagament a proveïdors.
D’acord amb el Pla de tresoreria aprovat per l’Ajuntament per acord de Ple
de la Corporació de data 27 de setembre de 2018, i d’acord amb l’anàlisi
que consta en l’informe d’intervenció, es parteix saldo mig de tresoreria en
termes mensuals de 608.900,43€. Tanmateix cal tenir present que aquest
import es basa en previsions d’ingressos i despeses.
L’apartat 13.4 de la Nota Informativa DGPF 2018 estableix que un cop dut a terme l’
anàlisis anterior es podrà destinar el superàvit pressupostari a les següents finalitats:
a) Inversions financerament sostenibles. Prèvia acreditació del compliment dels
requisits legals establerts i tramitació del corresponent expedient en els
termes de la DA sexta de la LOEPF (apartat 2.c).
b) Reducció d’endeutament en termes nets.
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D’acord amb l’anterior es formula el càlcul següent:
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI

1.415.307,71 €

IMPORT APLICAT 413

92.861,04 €

IMPORT APLICAT 413

19.062,65 €

IMPORT APLICAT 555

1.450,57 €

ROMANENTS AFECTATS

589.606,19 €

IMPORT MIG TRESORERIA

608.900,43 €

TOTAL APLICACIONS SUPERÀVIT
DIFERÈNCIA
INVERSIONS FINANCERAMENT
SOSTENIBLES
DIFERÈNCIA

1.311.880,88 €
103.426,83 €
88.014,91
15.411,92 €

Tenint en compte l’escassa entitat de la diferència (15.411,92€), i atès que l’import mig
de tresoreria es basa en previsions d’ingressos i despeses, es considera convenient
considerar aquest romanent com més saldo de tresoreria, o bé deixar oberta la
possibilitat d’afectar aquest finançament d’inversions financerament sostenibles,
prèvia acreditació dels requeriments legalment establerts.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 19 de novembre
de 2018, el Ple de la Corporació acorda l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Aprovar el següent destí del superàvit pressupostari que es desprèn de la
liquidació de l’exercici 2017:
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI

1.415.307,71 €

IMPORT APLICAT 413

92.861,04 €

IMPORT APLICAT 413

19.062,65 €

IMPORT APLICAT 555

1.450,57 €

ROMANENTS AFECTATS

589.606,19 €

IMPORT MIG TRESORERIA

624.350,43 €

TOTAL APLICACIONS SUPERÀVIT
DIFERÈNCIA
INVERSIONS FINANCERAMENT
SOSTENIBLES
DIFERÈNCIA

1.327.330,88 €
87.976,83 €
88.014,91
-38,08 €

el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=43.0
Arxiu de vídeo
Video-acta20181122
Minut:
0h00’43”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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3. DECLARACIÓ DE LA INVERSIÓ APARCAMENT AV. 11 DE SETEMBRE INCLOENT
L’EXPROPIACIÓ DEL TERRENY COM A FINANCERAMENT SOSTENIBLE
EXP. 001/2018/6439/I103
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. D’acord amb el Decret d’alcaldia que consta a l’expedient, es posa de
manifest que aquest Ajuntament té intenció d’executar en els propers mesos
l’actuació descrita en el Projecte B/E de condicionament i pavimentació de
l’aparcament de turismes de l’av. onze de setembre a Tàrrega amb el següent detall:
LOT 1 (obra general sense mobiliari):
159.528,83€
LOT 2 (mobiliari):
3.435,63€
TOTAL:
162.964,46€
L’execució del LOT 1 es preveu en dues fases, d’acord amb el detall següent:
FASE 1 (Titularitat municipal):
144.281,20€
FASE 2 (titularitat privada):
15.247,63€
D’acord amb el mateix Decret s’estableix que resulta necessari adquirir el terreny de
titularitat privada que forma part d’aquesta actuació, i que d’acord amb l’expedient
número 001/2018/6397/L123, es preveu que el cost de l’expropiació es situï en
60.082,05€
SEGON. La interventora ha emès informe en relació al compliment de les condicions
establertes en la Disposició Addicional Sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a l’efecte d’aplicar les regles
especials del destí del superàvit pressupostari.
El mateix informe detalla les condicions que han de complir les inversions a l’efecte de
la seva consideració com a financerament sostenibles, d’acord amb l’establert en la
Disposició Addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
TERCER. A l’expedient s’hi ha incorporat la memòria econòmica subscrita per
l’Alcaldessa d’acord amb l’establert en Disposició addicional setzena, apartat 6), del
TRLRHL.
FONAMENTS DE DRET
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat
financera (LOEPSF).
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 19 de novembre
de 2018, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. Declarar financerament sostenible la inversió “Projecte B/E de condicionament
i pavimentació de l’aparcament de turismes de l’av. onze de setembre a Tàrrega”,
incloent l’expropiació del terreny (aplicació 44200 – 61900003).
SEGON. Condicionar aquest acord a l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari, el qual preveu la
reclassificació de la inversió actualment prevista en el pressupost del programa 151 al
programa 442, segons expedient 001/2018 /6452/I103.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=134.0
Arxiu de vídeo
Video-acta20181122
Minut:
0h02’14”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova amb el resultat de setze vots a favor (onze de
l’equip de govern, dos del grup municipal de PSC-PC i tres del grup municipal de CUPPA) i una abstenció del grup municipal CdT-E.

4.1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 29 DEL PRESSUPOST 2018 DE
L'AJUNTAMENT EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
EXP. 001/2018/6040/I103
Antecedents
Per Decret d’Alcaldia, s’incoa l’expedient 001/2018/6040/I103, de modificació de
pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari. A l’expedient hi consten els informes
dels tècnics dels serveis que justifiquen la necessitat de la modificació.
A l’expedient hi consta la memòria d’Alcaldia amb el detall dels crèdits a incorporar i
el seu finançament.
A l’expedient hi consta l’informe d’intervenció en relació a l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, i l’informe d’intervenció en compliment de l’article 177 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Fonaments de dret
L’article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 19 de novembre
de 2018, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient 001/2018/6040/I103, de modificació de crèdits
del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, d’acord amb el següent
detall:
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1. Altes en aplicacions de despesa:
Funcional

Econòmica

Descripció

31100 Accions Públiques
Salut
93100 Política econòmica i
fiscal
43111 Fira d’Artistes

4800135

Subvenció Associació Respira

1.500,00

1300101

Hores extres laboral fix

1.000,00

1300101

Hores extres laboral fix

990,00

43111

1510002

Hores extres laboral temporal

4800134

Subv. Col.legi Sant Josep

3.400,00

4800108
4800115
4800112
4800113
4800110
4800117
1310001

Associació Alba
Escola Pia
Col.legi Sant Josep
Escola Angel Guimerà
Institut Alfons Costafreda
Inst. Manuel de Pedrolo
Retrib. Bàsiques lab. Temporal

1.000,00
3.307,45
6.000,00
2.150,00
1.800,00
1.800,00
588,00

1310002
1310003
1310004
1500003
1620901
1600001
1310001

Triennis lab. temporal
C Destí
C. Específic
Productivitat
Indemnització
Seguretat Social
Retrib. Bàsiques lab. Temporal

103,00
280,00
85,00
25,00
81,00
381,00
588,00

1310002
1310003
1310004
1500003
1620901
1600001
6320024

Triennis lab. temporal
C Destí
C. Específic
Productivitat
Indemnització
Seguretat Social
Millora en seguretat
TOTAL

“

34204 Pavelló Col.legi Sant
Josep
32602 Pla Educatiu Entorn
“
“
“
“
“
43009 AODL 2018-2019
Innovació Empresarial
“
“
“
“
“
“
430010 AODL 2018-2019
Coaching Ocupacional
“
“
“
“
“
“
34201 Pavelló Esports

2.

Import

10,00

21,00
280,00
85,00
25,00
79,00
353,00
21.000,00
46.931,45

Finançament.
2.1 Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses

Funcional

Econòmica

Descripció

Import

31100 Accions Públiques de Salut
15320 Vies Públiques
929
43111 Fira d’Artistes
34204 Pavelló Col.legi Sant Josep
32602 Pla Educatiu d’Entorn
15320 Vies Públiques

2269914
1300001
500
1310001
2210001
4800070
6190012

Activitats Hàbits saludables
Retrib. Bàsiques lab. Fix
Fons de contingència
Retrib. Bàsiques personal laboral temporal
Energia elèctrica
Beques material escolar
Pavimentacions
TOTAL .............................

-1.500,00
-1.000,00
-1.099,80
-495,00
-3.400,00
-16.057,45
-21.000,00
44.552,25

2.2 Majors ingressos
Econòmica
4505027

Descripció
Subv. SOC AODL 18-19

Import
2.379,20
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Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del 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 a resoldre-les.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=528.0
Arxiu de vídeo
Video-acta20181122
Minut:
0h08’48”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
4.2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 30 DEL PRESSUPOST 2018 DE
L'AJUNTAMENT EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
EXP. 001/2018/6040/I103
Antecedents
Per Decret d’Alcaldia, s’incoa l’expedient 001/2018/6452/I103, de modificació de
pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari. A l’expedient hi consten els informes
dels tècnics dels serveis de justifiquen la necessitat de la modificació.
A l’expedient hi consta la memòria d’Alcaldia amb el detall del crèdit a incorporar i el
seu finançament, així com també de la seva justificació, en els següents termes:
“3. º JUSTIFICACIÓ
Aquest Ajuntament està tramitant l’expedient 001/2018/6439/I103, de Declaració de la
inversió Projecte B/E de condicionament i pavimentació de l’aparcament de turismes de
l’av. onze de setembre a Tàrrega, i enclosa l’expropiació del terreny, com a financerament
sostenible.
D’acord amb el que s’estableix en aquest expedient, la consideració d’una inversió com
a financerament sostenible, requereix, entre altres, que la mateixa estigui inclosa dins
d’algun dels grups de programes detallats en l’apartat 1 de la disposició addicional setzena
del TRLRHL, en la seva redacció donada pel Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març, pel
que es prorroga per al 2018 el destí del superàvit de les corporacions locals per inversions
financerament sostenibles i es modifica l’àmbit d’aquestes (RDL 1/2018).
En el cas que ens ocupa la inversió està classificada en el grup de programes 151.
Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística, per import de 165.000€.
D’acord amb l’expedient número 001/2018/6397/L123, es preveu que el cost de
l’expropiació es situï en 60.082,05€.
D’acord amb l’anterior resulta necessari tramitar un expedient de modificació de
pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari, reclassificant la inversió prevista
inicialment en l’aplicació 15100- 6190003, en l’aplicació 44200-6190003, i alhora
incrementar el crèdit d’aquest aplicació per import de 60.082,05€, els quals es podran
finançar amb el superàvit pressupostari que es dedueix de la liquidació de l’exercici 2017,
condicionant la seva aplicació a l’aprovació de l’expedient 001/2018/6439/I103, de
declaració d’aquesta inversió com a financerament sostenible.
D’altra banda es considera necessari incrementar el crèdit d’aquesta aplicació amb
càrrec al Fons de Contingència, per import de 2.000€.
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A l’expedient hi consta l’informe d’intervenció en relació a l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, el qual posa de manifest que atès que l’expedient es finança en part
amb càrrec al superàvit pressupostari que es dedueix de la liquidació de l’exercici 2017
es genera una necessitat de finançament per import de 60.082,05€. Tanmateix, es
remet a la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, a l’efecte de determinar el
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
A l’expedient hi consta també l’informe d’intervenció en compliment de l’article 177
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en sentit favorable, amb les següents
condicions:
Cal condicionar la seva aprovació a l’aprovació de l’expedient 001/2018/6439/I103, de
declaració de la inversió com a financerament sostenible.
Cal tenir en compte les limitacions establertes en l’expedient 001/2018/6381/2018,
d’aprovació del destí del superàvit pressupostari; d’acord amb l’anàlisi que consta en
aquest expedient, es preveu destinar un total de 88.014,91€ del superàvit pressupostari al
finançament d’inversions financerament sostenibles.

Fonaments de dret
L’article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 19 de novembre
de 2018, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient 001/2018/6452/I103, de modificació de crèdits
del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, d’acord amb el següent
detall:
Altes en Aplicacions de Despeses
Funcional
Econòmica Descripció
44200 Infraestructures
6190003
Aparcament Av. 11 de Setembre
de transport
TOTAL

Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses
Funcional
Econòmica Descripció
15100 Urbanisme 6190003
Aparcament Av. 11 de Setembre
500
Fons de contingència
TOTAL
Nous Ingressos
Econòmica
8700000

Descripció
Romanent de tresoreria (superàvit
pressupostari)

Import
227.082,05
227.082,05

Import
-165.000,00
-2.000,00
-167.000,00

Import
60.082,05
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Segon. Condicionar aquest expedient a l’aprovació per part del Ple de la Corporació
de l’expedient 001/2018/6439/I103, de declaració d’inversions financerament
sostenibles.
Tercer. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del 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 a resoldre-les.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=528.0
Arxiu de vídeo
Video-acta20181122
Minut:
0h08’48”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova amb el resultat de setze vots a favor (onze de
l’equip de govern, dos del grup municipal de PSC-PC i tres del grup municipal de CUPPA) i un vot en contra del grup municipal CdT-E.

5.
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 31 DEL PRESSUPOST 2018 DE
L'AJUNTAMENT EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
EXP. 001/2018/6507/I103
Antecedents.
Per Decret d’Alcaldia, s’incoa l’expedient 2018/6507/i103, de modificació de
pressupost en la modalitat de suplement de crèdit. A l’expedient hi consten els informes
dels tècnics dels serveis de justifiquen la necessitat de la modificació.
A l’expedient hi consta la memòria d’Alcaldia amb el detall dels crèdits a incorporar i
el seu finançament.
A l’expedient hi consta l’informe d’intervenció en compliment de l’article 177 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Fonaments de dret
L’article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local,
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 19 de novembre
de 2018, el Ple de la Corporació acorda l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient 2018/6507/I103, de modificació de crèdits del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, d’acord amb el següent
detall:
Altes en les Aplicacions de Despesa:
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34200 Parc Esportiu
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ECONOMICA
2210001
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DESCRIPCIÓ
Energia Elèctrica
Mant. Elements trasnport

1. FINANÇAMENT
El finançament d’aquestes despeses es durà a terme
aplicacions pressupostàries, no compromeses.

IMPORT
2.000,00
2.000,00

mitjançant baixes d’altres

Funcional Econòmica Descripció
929
500
Fons de Contingència

Import
-4.000,00

TOTAL

-4.000,00

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del 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 a resoldre-les.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=723.0
Arxiu de vídeo
Video-acta20181122
Minut:
0h12’03”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

6. APROVACIÓ DEL CANVI DE FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ SERVEI D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PECT
EXP. 001/2018/6456/I103
Aquest Ajuntament va aprovar per acord de Ple de data 25 d’octubre de 2018,
l’expedient 001/2018/5731/I103, en la modalitat de crèdit extraordinari, el qual incloïa
l’alta de la següent aplicació, amb el següent finançament previst:
Baixes
Baixa
Fons Nous
aplicacions Contingència ingressos
Capítol 1

Funcional

Econòmica

Descripció

43000

2270606

Servei
assistència
31.000,79
tècnica PECT

25.000,00

TOTAL----------------

25.000,00

31.000,79

RTDG

Import

58.941,25

27.695,79

142.637,83

58.941,25

27.695,79

142.637,83
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D’acord amb els antecedents que consten en aquest Ajuntament, s’ha tramitat
l’expedient 001/2018/6041/I103, en la modalitat de Generació de Crèdit, atès que s’ha
rebut la resolució PRE/2496/2018, de 26 d’octubre, per la qual es dona publicitat a la
modificació de l’annex I de la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, per la qual se
seleccionen els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats
en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, que preveu un
increment en la subvenció atorgada a l’Ajuntament per import de 26.869,83€, la qual
cosa ha permès incrementar el crèdit de les aplicacions següents:
PROGRAMA
92000 Adm. General
43000 Ad. Gral Comerc

ECONOMICA
1300001
1300001

DESCRIPCIÓ
Retrib. Bàsiques
Retrib. Bàsiques
TOTAL

IMPORT
10.747,93
16.121,90
26.869,83

Aquest fet comporta que la despesa inicialment prevista en aquestes aplicacions
finançada amb recursos ordinaris del pressupost, ara es finança amb la subvenció
atorgada.
D’aquesta manera es pot modificar el finançament previst per l’aplicació 43000 –
2270606, deixant lliure romanent de tresoreria per a despeses generals per import de
26.869,83€, i passant a finançar-se aquesta aplicació amb els recursos ordinaris del
pressupost d’ingressos que queden lliures.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de finances de data 19 de novembre
de 2018, el Ple de la Corporació adopta els següents acords:
PRIMER. Modificar el finançament de l’aplicació 43000 – 2270606 Servei assistència
tècnica PECT, en els termes següents:
Funcional

Econòmica

43000

2270606

Descripció

Baixes
aplicacions
Capítol 1

Servei assistència
31.000,79
tècnica PECT
TOTAL---------------31.000,79

Baixa
Fons Nous
Contingència ingressos

RTDG

RRPP

Import

25.000,00

58.941,25

825,96

26.869,83

142.637,83

25.000,00

58.941,25

825,96

26.869,83

142.637,83

SEGON. Traslladar aquest acord a Intervenció a l’efecte que procedeixi a dur a terme
les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=1050.0
Arxiu de vídeo Video-acta20181122
Minut:
0h17’30”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova amb el resultat de catorze vots a favor (onze
de l’equip de govern, dos del grup municipal de PSC-PC i un del grup municipal de
CdT-E) i tres abstencions del grup municipal CUP-PA.
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7. DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ A LA QUAL FA REFERÈNCIA L’ARTICLE 207
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 - EXECUCIÓ 3R. TRIMESTRE 2018
La Sra. Alcaldessa assabenta al Ple de:
EXP. 001/2018/6444/I112
L’article 207 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 (TRLRHL), estableix que la intervenció
de l’entitat local remetrà al Ple de l’entitat, via presidència, informació de l’execució
dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries
independents i auxiliars del pressupost de la seva situació, en els terminis i amb la
periodicitat que el Ple estableixi. El contingut d’aquesta informació es troba regulada
en les normes 52 i 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per qual s’aprova
la Instrucció del model de comptabilitat local (ICAL Normal). La Norma 53 de la ICAL
Normal, estableix que aquesta informació haurà de contenir dades relatives a:
a) L’execució del pressupost de despeses corrents
b) L’execució del pressupost d’ingressos corrents
c) Els moviments i la situació de la tresoreria
La informació de l’execució del pressupost de despeses haurà de posar de manifest,
per cada aplicació pressupostària, com a mínim:
a) Els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius
b) Les despeses compromeses
c) Les obligacions reconegudes netes
d) Les pagaments realitzats
Així mateix es farà constar el percentatge que representen: les despeses compromeses
respecte als crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes respecte als crèdits
definitius i els pagaments realitzats respecte a les obligacions reconegudes netes.
La informació de l’execució del pressupost d’ingressos corrents, posarà de manifest per
cada aplicació pressupostaria, i com a mínim, l’import de:
a) Les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives
b) Els drets reconeguts nets
c) La recaptació neta
Així mateix es farà constar el percentatge que representen: els drets reconeguts nets
respecte a les previsions definitives i la recaptació neta respecte als drets reconeguts
nets.
La informació sobre els moviments i situació de la tresoreria posarà de manifest, com a
mínim, els cobraments i pagaments realitzats durant el període de la informació, així
com les existències en la tresoreria al començament i al final del període.
Es dona compte de la següent previsió d’informació referida a 30 de setembre de 2018:
Ajuntament de Tàrrega:
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- Execució del pressupost de despeses corrents (annex 1)
- Execució del pressupost d’ingressos (annex 2)
- Estat de moviments i situació de tresoreria (annex 3)
Organisme autònom local de cal Trepat:
- Execució del pressupost de despeses corrents (annex 4)
- Execució del pressupost d’ingressos (annex 5)
- Estat de moviments i situació de tresoreria (annex 6)
Patronat Escola Municipal Música de Tàrrega:
- Execució del pressupost de despeses corrents (annex 7)
- Execució del pressupost d’ingressos (annex 8)
- Estat de moviments i situació de tresoreria (annex 9)
Organisme Autònom Local de Les Llars D'Infants de la Ciutat de Tàrrega:
- Execució del pressupost de despeses corrents (annex 10)
- Execució del pressupost d’ingressos (annex 11)
- Estat de moviments i situació de tresoreria (annex 12)
Patronat Municipal del Museu Comarcal:
- Execució del pressupost de despeses corrents (annex 13)
- Execució del pressupost d’ingressos (annex 14)
- Estat de moviments i situació de tresoreria (annex 15)
S’ordena la seva publicació a la pàgina web de l’Ajuntament de Tàrrega per al
general coneixement de la ciutadania.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=1902.0
Arxiu de vídeo Video-acta20181122
Minut:
0h31’42”

8. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
MOROSITAT DEL 3r TRIMESTRE 2018
La Sra. Alcaldessa assabenta al Ple de:
EXP. 001/2018/6446/I257

Període mig de pagament (PMP)
El període mig de pagament (PMP), definit en el Reial Decret 1040/2017, de 22 de
desembre pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de
les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció dels règims
de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
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Pressupostària i Sostenibilitat Financera, mesura el retard en el pagament del deute
comercial en termes econòmics.
D’acord amb l’article 3 del Reial Decret 635/2014, que es manté en la modificació
establerta en el Reial Decret 1040/2017, i amb allò establert en la Guia per la
complementació de l’aplicació i el càlcul del PMP de les EELL, la informació del tercer
trimestre del 2018 que cal subministrar es resumeix en el quadre següent amb les dades
de l’Ajuntament i de cadascun dels seus ens dependents:

Entitat

Rati
Import
operacions
pagaments
pagades
realitzats
(dies)

Ajuntament de Tàrrega

33,61

1.378.430,71 0,12

109.842,81

31,14

Escola Municipal Música

42,21

4.324,31

15,00

313,74

40,37

103.418,94

21,00

389.596,31

21,44

35.511,58

24,13

10.169,54

48,13

30.225,49

69,58

6.701,11

35,13

30.248,63

25,00

6.439,85

37,21

13,67

0

0

23,68

523.063,36

29,43

Fira de Teatre al Carrer
23,10
Museu Comarcal de
55,00
L'Urgell
Organisme
Autònom
27,49
Local de Cal Trepat
P.
La
Llar
d'Infants
39,81
Municipal la Pau
Societat
urbanística
municipal de Tàrrega 23,68
d'habitatge social SL
PMP Global
-

PMP Global
 Import dels pagaments realitzats:
 Import dels pagaments pendents:
 PMP:

Rati
Import
operacions
PMP
pagaments
pendents
(dies)
pendents
(dies)

1.582.173,33 -

1.582.173,43€
523.063,36€
29,43 dies

D’acord amb l’article 6, apartat 2, del RD 635/2014, que es manté en la modificació
establerta en el Reial Decret 1040/2017, les corporacions locals hauran de remetre al
Ministeri d’Hisenda i publicar a la pàgina web la següent informació, referida al
trimestre anterior:
 El PMP global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie històrica.
 El PMP trimestral de l’entitat i la seva sèrie històrica.
 La rati trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica.
 La rati d’operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seva
sèrie històrica.
Informe en relació al compliment dels terminis de pagament establerts en la Llei
15/2010.
L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, estableix que:
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“4.3) Els tresorers o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions Locals,
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en
aquesta Llei, pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà
necessàriament el número i quantitat global de les obligacions pendents en les que
s’estigui incomplint el termini (...)”
En aquest sentit, es presenten al Ple de la Corporació, els següents detalls:
3r Trimestre 2018
Pagaments realitzats en el període
Període
mig
pagament
(PMP)
(dies)

Entitat

Pagaments dins del període Pagaments fora del període
legal de pagament
legal de pagament
Número de
Import Total
Pagaments

Número de
Import Total
Pagaments

Ajuntament de Tàrrega

49,74

1.032

824.353,34

118

173.776,09

Escola Municipal Música

60,47

27

2.698,09

9

1.506,43

Fira de Teatre al Carrer

23,10

99

92.486,73

32

10.932,21

71,38

75

19.226,91

8

15.129,37

38,71

91

28.414,29

4

1.723,16

42,89

40

28.352,04

4

1.896,59

23,68

2

13,67

0

0

-

1.366

995.545,07

175

204.963,85

Museu
Comarcal
de
L'Urgell
Organisme Autònom Local
de Cal Trepat
Organisme Autònom Local
de les Llars d´Infants de la
ciutat de Tàrrega
Societat
urbanística
municipal
de
Tàrrega
d'habitatge social SL
TOTAL

Obligacions pendents de Pagament al Final del Període
Període mig
pagament
pendent
(PMPP)
(dies)

Entitat

Tàrrega
Escola
Música

Municipal

Dins del període legal de Fora del període
pagament
pagament

legal

de

Número
d'Operacions

Import
Total

Número
d'Operacions

Import Total

49,38

234

224.270,59

59

32.931,59

31,00

5

374,60

1

119,79

227

368.357,34

38

21.238,97

17

8.095,64

6

2.970,21

8

3.253,89

7

5.706,46

19

9.229,63

4

127,41

Fira de Teatre al Carrer 21,00
Museu Comarcal de
44,51
L'Urgell
Organisme Autònom
65,00
Local de Cal Trepat
Organisme Autònom
Local de les Llars
39,12
d´Infants de la ciutat
de Tàrrega
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Societat
urbanística
municipal de Tàrrega 0
d'habitatge social SL

0

0

0

0

TOTAL

510

613.581,69

115

63.094,43

-

Consideracions als càlculs del període mig de pagament, definit en el Reial Decret
1040/2017, de 22 de desembre pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol, respecte del càlcul previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials:
En el càlcul del PMP s’ha tingut en compte import líquid de les factures i en el càlcul
del l’informe de morositat s’ha tingut en compte l’import de les obligacions
reconegudes.
També cal considerar que hi pot haver diferències entre els dos informes que es
produeixen quan aquests no es generen en el mateix moment i deguda a
l’actualització constant de les dades en la comptabilitat.
En aquest sentit el Reial Decret 1040/2017 també aclareix que:
- En el cas de la LOEPSF, el PMP s’entén com a l’ interval temporal en que cada
administració deutora ha de fer front als deutes amb els seus proveïdors, computat
com a termini mig, que si s’incompleix, dona lloc a l’adopció de les mesures previstes
a la LOEPSF i a una eventual retenció dels recursos del sistema de finançament i el
pagament directe de l’Administració General de l'Estat a proveïdors de les Comunitats
Autònomes i Entitats Locals.
- Mentre que en la Llei 3/2004 la determinació del termini de pagament de les
operacions comercials constitueix un termini de temps subjecte a les regles de càlcul
establertes en aquesta Llei, l’incompliment del qual comporta el meritament automàtic
d’interessos del deute impagat des de el transcurs del termini de pagament aplicable.
PRINCIPALS MODIFICACIONS RESPECTE DEL REIAL DECRET 635/2014
El càlcul del període mitjà de pagament al què es refereix aquest Reial Decret
1040/2017 no modifica ni altera el termini màxim de pagament a proveïdors.
El principal canvi introduït pel RD 1040/2017 rau en què s’entendrà per número de dies
de pagament, els dies naturals transcorreguts des de:
a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a la data de pagament
material per part de l’administració.
b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns
entregats o serveis prestats, fins la data de pagament material per part de
l’administració.
c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el
registre de factures o sistema equivalent, fins la data de pagament material per
part de l’administració, en els supòsits en els que o bé no resulti d’aplicació un
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procediment d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats o bé la
factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.
Per altra banda, el RD 1040/2017 també senyala què s’entendrà per número de dies
pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts des de:
a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins al darrer dia del període al
que es refereixen les dades publicades.
b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns
entregats o serveis prestats, fins al darrer dia del període al que es refereixin les
dades publicades.
c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el
registre de factures o sistema equivalent, fins al darrer dia del període al que es
refereixin les dades publicades, en els supòsits en els que o bé no resulti d’aplicació
un procediment d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats o bé la
factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.
En cas que no hi hagi obligació de disposar de registre comptable es prendrà la data
de recepció de la factura en el corresponent registre administratiu.
Finalment, no es modifica el procediment per al pagament de factures establert en
l’article 11, les modificacions només afecten al canvi de denominació del MINHAP per
MINHFP.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=1909.0
Arxiu de vídeo Video-acta20181122
Minut:
0h31’49”

9. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT
AL TERCER TRIMESTRE DE 2018
La Sra. Alcaldessa dóna compte al Ple de:
EXP. 001/2018/6528/I106
INFORME D’INTERVENCIÓ
La intervenció de l’Ajuntament, ha emès l’informe en relació al seguiment del Pla
d’Ajust, relatiu al tercer trimestre de 2018, d’acord l’establert en els articles 10.1) de
l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 de març, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/20012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, del qual se n’ha lliurat una còpia
als membres de la Comissió Informativa de Finances, per al seu coneixement.
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De l’esmentat informe, se’n dona compte al ple de la Corporació en compliment de
l’establert en el Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons de
Finançament dels pagaments als proveïdors.
Les conclusions d’aquest informe són les següents:
“Tercera. CONCLUSIONES
Ingresos.
Los ajustes en la Mediada 1 presentan un total acumulado en ejercicios anteriores por
importe de 1.263, con lo cual se genera una desviación del 68,40% por encima del dato
previsto en el Plan. Estos datos coinciden con los datos a nivel global. El total de ahorro
generado por las medidas relativas a ingresos (dato plan de ajuste), se sitúa en 750, y
los datos de ajustes acumulados en ejercicios anteriores en 1.263 (desviación en
términos globales del 68,40%.
Durante el año 2018 y siguientes se deberá proceder a analizar en profundidad la
forma de prestación de los servicios no obligatorios y de su financiación, para
encontrar fórmulas de gestión más eficiente, que permitan seguir racionalizando el
coste de los mismos.
Gastos.
Durante las anualidades anteriores se ha obtenido una reducción importante en el
Capítulo 1, siendo la cifra acumulada hasta el presente ejercicio de 662,50, respecto a
la liquidación del 2011. Durante el año 2018, se prevé seguir racionalizado los gastos de
personal.
En términos globales y por lo que se refiere al conjunto de gastos, la reducción prevista
en el Plan de Ajuste de los Gastos del ejercicio 2018 respecto al ejercicio 2011, se sitúa
en 335. Los ajustes acumulados hasta el presente ejercicio se sitúan en 1.152,55 lo cual
representa una desviación del 244,04% (mayor ahorro que el previsto en el Plan).
Finalmente, deberán reforzarse las medidas de control presupuestario, efectuando un
análisis de la situación presupuestaria con carácter mensual, e implementar medidas
de control financiero, de acuerdo con lo establecido en el Plan económico Financiero,
que permitan cumplir a 31 de diciembre de 2018 los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de la regla del gasto.”
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=1940.0
Arxiu de vídeo Video-acta20181122
Minut:
0h32’20”

10. EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA: APROVACIÓ DE LA NECESSÀRIA REALITZACIÓ
DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT I PAVIMENTACIÓ DE L’APARCAMENT DE TURISMES A
L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE A TÀRREGA I DECLARACIÓ SOBRE LA NECESSITAT
D’OCUPACIÓ DELS BÉNS AFECTATS.
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EXP. 001/2018/6397/L123
En data 6 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar el projecte d’obres
per al condicionament i pavimentació de l’aparcament de turismes a l’Av. Onze de
Setembre de Tàrrega, per a completar el sistema d’equipaments ubicat a l’illa de l’Av.
Onze de Setembre, Carrer Hospital i Carrer La Solana de Tàrrega.
Atès que avui una part d’aquest espai destinat a aparcament públic en superfície és
de titularitat privada (consentint l’ocupació) i donat que és voluntat de la corporació
arranjar aquests terrenys actualment de terra i a dos nivells, per tal d’ordenar el trànsit
rodat al centre de la ciutat i donar solució a la restricció de l’accés rodat al centre
històric pel carrer Urgell i properament a la Plaça Major.
D’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la
CTU de Lleida de data 13 d’octubre de 2005, els terrenys propietat del Sr. Miguel
Cabezas Andreu es troben inclosos al Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 11 de
Tàrrega, SUD/Tàrrega-11, residencial Eixample Ondara, 2 (art. 198 del POUM) i
qualificats com a equipaments.
Fonaments jurídics
1. D’acord amb l’article 109 del TRLUC, l’aprovació d’un pla urbanístic, d’un polígon,
d’un projecte d’urbanització o d’un projecte de delimitació de sòl... implica la
declaració d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys i
edificis afectats, als fins de l’expropiació.
Els terrenys de qualsevol classe que s’expropiïn per raons urbanístiques han d’ésser
destinats a les finalitats determinades pel planejament urbanístic.
2. L’article 235.3 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, estableix que l’aprovació dels
projectes d’obres porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos, a l’efecte de l’expropiació
forçosa.
3. L’art. 112 del TRLUC estableix que si no s’utilitza l’expropiació com a sistema
d’actuació per polígons d’actuació urbanística complets, es pot aplicar com a
actuació aïllada l’expropiació forçosa, per a l’execució de sistemes urbanístics o
d’algun dels elements que els integren, tramitada d’acord amb la legislació
reguladora de l’expropiació forçosa.
L’organisme expropiant ha d’aprovar, en tot cas, la relació de les persones propietàries
i de béns i drets afectats.
4. Els articles 15 a 18 de la LEF i l’art. 127.1/2 del REF estableixen que l’administració
expropiant haurà de formular una relació individualitzada i concreta dels béns i drets
afectats, l’ocupació o disposició dels quals siguin necessaris per a fer efectiva
l’expropiació.
Aquesta relació de béns i drets afectats s’haurà de publicar al BOP i en un diari de
major difusió de la província, així com notificar-la als interessats, perquè en un termini
de 15 dies hàbils puguin formular al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o
disposició dels béns i el seu estat material i legal.
5. L’article 19 de la LEF estableix que una vegada esgotat el termini d’al·legacions de
15 dies s’obrirà un període de 20 dies perquè l’administració expropiadora resolgui les
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al·legacions presentades pels interessats i modifiqui la relació de béns i drets afectats,
si s’escaigués.
6. Els articles 21 i ss de la LEF disposen que l’expedient d’expropiació s’iniciarà amb
l’acord de necessitat d’ocupació, el qual serà publicat i notificat als interessats,
juntament amb la llista definitiva de béns i drets afectats, per tal que els interessats
puguin impugnar-ho mitjançant la interposició d’un recurs de reposició davant el ple
de l’Ajuntament.
7. L’art. 24 de la LEF estableix que l’Administració i els particulars als que es refereix
l’expropiació podran convenir l’adquisició dels béns i drets de forma amistosa.
8. Amb la fermesa de l’acord que declara la necessitat d’ocupació dels béns i drets
expropiables s’inicia, com a peça separada del procés expropiatori, la determinació
del just preu, que es tramitarà com a expedient individual a cadascun dels propietaris
de béns expropiable, de conformitat amb els articles 25 i 26 de la LEF.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa d’urbanisme i serveis municipals de
data 19 de novembre de 2019, el Ple de la Corporació adopta els següents acords:
Primer. Estimar necessària la realització de les obres per al condicionament i
pavimentació de l’aparcament de turismes a l’Av. Onze de Setembre de Tàrrega,
previst al planejament urbanístic municipal (Sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm.
11 de Tàrrega, SUD/Tàrrega-11, residencial Eixample Ondara, 2), com a sistema
d’equipaments, considerant implícita la declaració d’utilitat pública i necessitat
d’ocupació dels terrenys.
Segon. Iniciar l’expedient d’expropiació dels béns i drets per a les obres per al
condicionament i pavimentació de l’aparcament de turismes a l’Av. Onze de
Setembre de Tàrrega, mitjançant la relació concreta i individualitzada segons el
següent detall:
ANNEX
1. Relació de propietaris afectats :
- Nom i adreça del propietari

Miguel Cabezas Andreu

- Altres interessats

Agència Tributària
Delegación Especial de Cataluña
Dependencia Regional de Recaudación de Barcelona
Q2826000H
(Interessat)
Doctor Letamendi, 13-23
08007 Barcelona
4921902CG4152S0001KK
Volum 2.665, llibre 364, foli 162, finca 16.927 de Tàrrega
781 m2
756,50 m2
781 m2

- Identificació cadastral:
- Identificació registral:
- Superfície cadastral parcel.la:
- Superfície registral parcel.la:
- Superfície afectada:

Tercer. Notificar personalment als interessats aquest acord i publicar-lo al BOP i en un
diari de major difusió, a fi que en un termini de 15 dies hàbils comptats a partir de
l’endemà de l’ultima publicació puguin presentar al·legacions sobre la procedència
de l’ocupació o disposició dels béns i el seu estat material o legal.
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el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=0.0
Arxiu de vídeo
Video-acta20181122
Minut:
0h32’39”

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova amb el resultat de setze vots a favor (onze de
l’equip de govern, dos del grup municipal de PSC-PC i tres del grup municipal de CUPPA) i una abstenció del grup municipal CdT-E.

11. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, APORTANT LA PRESENTADA
PER L'AMPA DEL JACINT VERDAGUER, PER UN DEBAT SINCER AMB LA COMUNITAT
EDUCATIVA SOBRE UN NOUMARC REGULATIU INTEGRAL DE L'ESPAI DEL MIGDIA ALS
CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT PÚBLICA
Aquesta moció afecta als punts 12 i 13 de l’Ordre del Dia, que van ser retirats.
EXP. 001/2018/6496/A142
L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un
temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu
encara no ha abordat integralment. Actualment la qualitat educativa de l'espai del
migdia depèn de les dinàmiques i iniciativa de cada centre. En alguns s'intenta integrar
aquest espai en el projecte educatiu, tot i a pesar que no hi hagi presència física de
l'equip de mestres, però en què s'acorden unes línies educatives d'actuació amb
l'AMPA/AFA i el monitoratge contractat. En altres centres, la diferència entre l'espai
lectiu i el del migdia és més evident. Fins el dia d'avui el Departament d'Ensenyament
encara no ha encarat aquesta manca d'atenció pedagògica al, desafortunadament
anomenat, servei de menjador.
Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractada com a temps
educatiu, sota la tutela del Consell Escolar del Centre (CEC). Un espai de migdia
d'accés universal i, per tant, també gratuït, però no obligatori. Una aposta clara per
facilitar el dret a l'educació pública sense copagaments, on l’alimentació a càrrec de
l’administració sigui veritablement de qualitat i garantint l’atenció educativa.
Així doncs, un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou
transcendents: l'alimentació, els valors humans i la democràcia.
L'alimentació saludable lligada a factors de sostenibilitat que impliqui utilitzar productes
de proximitat i de temporada, que a l'hora doni feina als productors i a les productores
properes al centre educatiu i que clarament demostrin tècniques vinculades a
l'ecologia. Una alimentació saludable basada en una dieta mediterrània que reforci
l'educació d'hàbits de salut que ajudin a prevenir i reduir la incidència de malalties
com l'obesitat, la diabetis o les afectacions cardiovasculars, etc.
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Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de qualsevol
alumna i alumne, inclosos aquells amb necessitats educatives especials que puguin
precisar personal de suport educatiu, a la diversitat i interculturalitat alimentària i social,
a la tolerància i el respecte vers els altres i, en definitiva, tots aquells valors que facilitin
la construcció d’una societat millor.
I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del CEC, òrgan on la
comunitat educativa ha de ser representada de forma equilibrada, el qual ha de
decidir, entre moltes altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia
al seu centre educatiu.
La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat
educativa en forma d'esborrany, no només no inclou ni enten de manera integral
l'espai de migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d’externalització
dels menjadors a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de
decidir autònomament, si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part del
temps del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat privada
sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic).
Per tot això portem els següents acords a votació per part del Ple:
1. Instar al Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació
del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un
nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear
consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia.
2. Instar al Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític amb
tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i
tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió
directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens
amb la comunitat educativa.
3. Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al Consell
Comarcal, a la Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics i a tots els centres
educatius de titularitat pública del municipi a través del representant de
l'ajuntament en els respectius Consells Escolars de Centre.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=3429.0
Arxiu
de Video-acta20181122
Minut:
0h57’09”
vídeo

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PSC PER INSTAR EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
A ATURAR ELS TREBALLS D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DECRET DE MENJADORS

Retirada i integrada dins el punt 11. No hi ha intervencions al Vídeo Acta.
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13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CUP PER UN DEBAT SINCER AMB LA COMUNITAT
EDUCATIVA SOBRE UN NOU MARC REGULATIU INTEGRAL DE L’ESPAI DEL MIGDIA ALS
CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT PÚBLICA

Retirada i integrada dins el punt 11. No hi ha intervencions al Vídeo Acta.
14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I DEL GRUP MUNICIPAL COMÚ DE TÀRREGA
AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA PER INSTAR EL DEPARTAMENT DE SALUT A
RECONÈIXER L'ATENCIÓ PRIMÀRIA COM EL VERITABLE EIX DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC
Aquesta moció afecta als punts 14 i 15 de l’Ordre del Dia.
EXP. 001/2018/6414/A142
Tal com ha reiterat l’OMS, en la seva conferència del passat mes d’octubre per
commemorar el 40è aniversari de la Declaració d’Astanà, disposar d’una Atenció
Primària efectiva i de qualitat és una garantia necessària per a la viabilitat i sostenibilitat
de qualsevol sistema sanitari.
L’Atenció Primària és la columna vertebral del sistema, però el Govern de la Generalitat
li ha anat fent perdre el seu pes en el marc del pressupost de Salut i no només per
efecte de les retallades, ja que el percentatge de pressupost dedicat a l’atenció
hospitalària ha crescut en detriment, com dèiem, de l’Atenció Primària.
Els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les jubilacions.
Això ha portat al fet que el temps d’espera de la ciutadania per rebre atenció estigui
avui per sobre dels 5 dies -i, en la majoria dels casos, entre dues i tres setmanes-, quan
el temps d’espera per ser atès no hauria de ser superior a 48 hores.
A més, aquesta manca de personal i l’increment de pacients han fet reduir el temps
de visita per sota dels 8 minuts, quan hauria de ser de 12 minuts, tal com estan
reivindicant els i les professionals així com les societats científiques. Hem de tenir present
que l'envelliment de la població fa que hi hagi pluripatologies i major complexitat en
les malalties i, per tant, cal més temps d'atenció.
A la Primària és on més jubilacions anticipades es donen, rotacions i canvis de CAP per
part dels i les professionals cremats. A aquesta realitat hi hem d’afegir també que en 7
anys han perdut un 30% del seu sou i la precarietat laboral i la no conciliació estan a
l’ordre del dia.
És per això que més de 5.700 professionals de l’Atenció Primària, entre metges de
família, pediatres i ginecòlegs, estan cridats a la vaga entre els dies 26 i 30 de
novembre.
La mobilització és l’única resposta que els hi han deixat davant l’immobilisme de l’ICS
(Institut Català de la Salut), que reconeix els problemes, però no ofereix cap alternativa
ni proposta de solució.
Els i les professionals que han aguantat el sistema durant tots els anys de retallades i han
lluitat per donar la millor assistència ja estan tips de copets a l’esquena. Aquesta vaga,
convocada pel sindicat Metges de Catalunya, té el suport de CAMFIC, Marea Blanca,
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altres sindicats i dels i les professionals d’infermeria, que també plantegen
mobilitzacions en relació a demandes pròpies d’aquest col·lectiu.
Davant d’aquesta situació, proposem al Ple de l’Ajuntament de Tàrrega l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a reconèixer l’Atenció Primària i Comunitària
com el veritable eix del sistema sanitari públic, donant-li el pes que necessita en el
pressupost del departament de Salut per arribar a un mínim del 20% del pressupost.
SEGON.- Instar el departament de Salut i, específicament, la Gerència de l’ICS a una
negociació efectiva amb tots els col·lectius que treballen en l’Atenció Primària, que
pateixen l’impacte de les males condicions laborals i la pèrdua de dignitat de la tasca
assistencial.
TERCER.- Donar suport a la mobilització convocada, i a aquelles convocades per altres
col·lectius en què es reivindiquen millores assistencials, de canvis en les estructures
organitzatives i millores econòmiques i laborals, i l’augment de la dotació de
professionals als equips d’atenció primària fins arribar a la dotació suficient per cobrir
necessitats actuals, que hauran de repercutir en la bona qualitat assistencial en
l’atenció primària.
QUART.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis
de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=5432.0
Arxiu de vídeo Video-acta20181122
Minut:
1h30’32”

Sotmesa a votació la proposta, es desestima amb el resultat de sis vots a favor (un del
grup municipal de CdT-E, dos del grup municipal de PSC-PC i tres del grup municipal
de CUP-PA) i onze vots en contra de l’equip de govern.

15.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMÚ DE DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI I DE
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

Retirada i integrada dins el punt 14. No hi ha intervencions al Vídeo Acta.
B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
16.

INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA I DE REGIDORS DELEGATS (DEL
DIA 22 D’OCTUBRE AL 16 DE NOVEMBRE DE 2018)
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Donat que no s’han pogut consultar aquestes resolucions d’alcaldia perquè no s’han
tramés als Regidors fins al migdia del mateix dia del Ple, es determina que s’inclouran
de nou a l’Ordre del Dia de la propera sessió del Ple de desembre de 2018.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=5530.0
Arxiu de vídeo Video-acta20181122
Minut:
1h32’10”

17.

INFORMACIÓ DE LES SEGÜENTS ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

- Dia 23 d’octubre de 2018
- Dia 30 d’octubre de 2018
- Dia 6 de novembre de 2018
- Dia 13 de novembre de 2018
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=5552.0
Arxiu de vídeo Video-acta20181122
Minut:
1h32’32”

No hi ha cap pregunta ni qüestió.

18.

PRECS I PREGUNTES

Hi ha dues preguntes de la Sra. Montserrat Garcia, portaveu del grup municipal de
CUP-PA, sobre contactes amb Adelais de Pedrolo i la Creu de Terme de la Pl. Major.
el debat d’aquest punt de l’ordre del dia el podeu visionar a:
https://actes.tarrega.cat/session/fragmentCustom/ff808081670d924901672c09d6670006?startAt=6620.0
Arxiu de vídeo Video-acta20181122
Minut:
1h50’20”

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

