ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2015

Alcalde‐President: Conrad Llovera Sala

Regidors: Josep Maria Solé Codina

Anna Maria Alcoba Cruz
Enna Camús Miquel.

Secretària interventora accidental: Ivette Farran Duran.

Assisteixen invitats per l’equip de govern, Maria Rosa Solé Codina.

A Castelldans, essent les vint‐i‐una hores del 9 de setembre de 2015, es reuneixen a la Sala de Sessions d’aquest
Ajuntament els regidors que a dalt es relacionen a l’objecte de celebrar Junta de Govern ordinària, assistits per la
Secretària de la Corporació, que dóna fe del l’acte.

ORDRE DEL DIA

I.‐ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17 D’AGOST DE 2015.

Vista l’acta de la sessió anterior de data 17 d’agost de 2015, és aprovada per unanimitat dels regidors assistents
amb dret a vot.

II.‐ DECRETS DE L’ALCALDIA.

No se’n presenta cap.

II.‐ INFORMES DE L`ALCALDIA.

L’alcalde informa del següent:

‐

L’ATM ens fa arribar l’informe trimestral de mobilitat municipal, en el qual es detalla la utilització del
transport públic.

‐

La generalitat de Catalunya ens presenta les dues guies elaborades pel departament de governació i
relacions institucionals que seran de gran utilitat: la guia dels projectes d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) i la Guia dels projectes FEDER eixos 4 i 6 període 2014‐2020.

‐

Des de la diputació ens comuniquem que podem recuperar la pàgina web que utilitzàvem anteriorment i
molt més fàcil de gestionar.

‐

Des dels serveis territorials a Lleida del departament d’agricultura, ramadera, pesca, alimentació i medi
natural, ens trameten el resum del Pla tècnic de gestió cinegètica, ja que no ens l’havien annexat en la
resolució d’aprovació del pla tècnic.

‐

Des dels serveis territorials a Lleida del departament d’agricultura, ramadera, pesca, alimentació i medi
natural ens comuniquen que els serveis sanitaris ABS de les Borges Blanques han atès una agressió
provocada per un gos de raça desconeguda.

‐

Endesa distribució elèctrica ens respon a l’escrit que aquesta corporació els feu arribar en quan als talls en
el subministrament. Segons EDE, el dia 27 de juliol no consta cap afectació al sistema, però si els dies 6 i 7
d’agost. L’escrit manifesta les disculpes pels talls i per les molèsties ocasiones, i ens indiquen també que
no és possible informar prèviament d’aquestes interrupcions.

‐

L’OUA, empresa encarregada de redactar el POUM de Castelldans, ens informa de l’entrada en vigor de la
llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. El catàleg de masies i cases rural del municipi de
Castelldans, que a data 19 de juliol de 2012 va ser encarregat a OUA, es troba afectat per aquesta
modificació normativa.

‐

Des de la unitat de gestió assistencial Segrià sud Garrigues, ens volen comunicar que s’està iniciant un
projecte per potenciar la salut comunitària amb la participació de professionals sanitaris dels CAPS, els
mossos d’esquadra...

‐

La gerència territorial del cadastre ens informa dels nous criteris de classificació i valoració cadastral dels
sols urbanitzables, així com dels procediments per a la seva aplicació efectiva. Concreta que els sols
urbanitzables que no compten amb una ordenació detallada i que es troben actualment tributant en l’IBI
com a urbans, hauran de ser classificats com a rústics i valorats tenint en compte la localització.

‐

Allianz ens comunica que ha rebut l’escrit que aquesta corporació li feu arribar, sol∙licitant la no renovació
de la pòlissa 035741484.

‐

Des de l’alcaldia es vol felicitar per tot el desenvolupament de la festa major i la gran participació per part
de les associacions municipals i els propis veïns del municipi.

III.‐ INFORMES DE SECRETÀRIA INTERVENCIÓ.

La secretària interventora informa del següent:

3.1) Relació de proveïdors pendents de pagament. Obligacions prioritàries i ordre cronològic.

Que vist el reiterat incompliment de l’ordre de pagament de factures, malgrat els continus informes desfavorables
emesos des de secretaria intervenció.

Que en atenció als propers ingressos que espera la corporació, i els pagaments que es preveuen realitzar.

Des de intervenció s’adjunta el següent llistat d’obligacions pendents de pagament, només de l’any 2013,
ordenades cronològicament, i a les que cal atendre primerament:

Número

Data registre

Nom creditor

Descripció

Data

TOTAL €

Pendent €

443/2011

03.08.2011

CENTRE TECNOLÒGIC

Pla de dinamització socioeconòmica 31.12.2010

11.000,00 11.000,00

543/2012

20.09.2012

SERVEIS INDUSTRIALS

Cessió de crèdit Bersa. Pavelló

22.213,42 13.000,00

310/2013

04.06.2013

ASSOC. MUNICIP INDEP

Quota associat 2013

02.05.2013

113,00

113,00

318/2013

07.06.2013

UTE RECICLATGES

Formigó

31.05.2013

5.350,62

2.675,31

576/2013

24.10.2013

NOVOPART

Actuacions orquestra festa major 13

18.10.2013

9.680,00

3.000,00

658/2013

25.11.2013

B. BIOSCA

Reparació i manteniment tuberia

11.11.2013

18.199,13 5.641,73

Tanmateix s’adjunta relació d’obligacions pendents de pagament de l’anualitat 2014 i fins a data actual, ordenades
cronològicament, com a annex II.

Per davant d’aquestes obligacions, caldrà fer front primerament a obligacions amb la seguretat social, IRPF, IVA,
qualsevol altre tribut, amortitzacions d’operacions de crèdit i assegurances. Es consideraran també prioritàries
obligacions pendents de pagament de subministrament elèctric, doncs la funcionalitat de l’entitat depèn de les
mateixes, així com el subministrament d’aigua (A data actual el deute amb la companyia elèctrica supera els 20.000
euros). També es considera prioritari el servei de recollida d’escombraries, per tractar‐se d’un servei mínim, i a data
actual, l’import endeutat ascendeix aproximadament a 25.000 euros). També es considerarà prioritari qualsevol
obligació relacionada amb el subministrament d’aigua potable al municipi.

També cal atendre a operacions que comporten conseqüències econòmiques per l’entitat com son tenir els
comptes corrents en descobert, que també es consideraran obligacions prioritàries. A data actual, tots els comptes
es troben en descobert.

Es manifesta que de forma reiterada els proveïdors es posen en contacte amb intervenció per poder saber una
previsió de pagament, difícilment calculable si no es segueix l’ordre establert, i també manifesten que es posen en
contacte amb intervenció, ja que no es poden posar en contacte o no son atesos per ningú més.

El present informe que sembla ser repetitiu, es presenta quinzenalment en la junta de govern, doncs la situació es
reitera i perllonga en el temps, i des de intervenció no es pot donar una resposta satisfactòria als proveïdors doncs
no es segueix cap ordre per al pagament de factures. Des d’intervenció ja s’han manifestat quines es consideren
factures prioritàries i quines no, i en tot cas factures pendents de l’any 2011, 2012 i 2013 tenen absoluta prioritat,
després dels pagaments que legalment s’estableixen com a prioritaris.

Així doncs, aquest informe i relació d’obligacions pendents de pagament (prioritàries o no) s’anirà actualitzant en
les diferents juntes de govern, qualsevol pagament realitzat fora d’aquest ordre, s’entén que des d’aquesta
secretaria intervenció se n’ha INFORMAT DESFAVORABLEMENT, i s’han realitzat els oportuns REPARAMENTS.

3.2) Ingressos rebuts i destinacions.

Ha estat recaptat el segon trimestre d’aigua. El padró total ascendeix a 34.423,05 euros, no obstant el padró bancari
son 32.000 euros, els quals han estat destinats a les obligacions que apareixen en les juntes de govern local
anteriors i en les següents, pagament de les qual es va realitzar posteriorment:

‐

Marc Segura Jovells. 851,31 euros. No compleix amb els requisits d’antiguitat, motiu pel qual s’efectuen
els oportuns reparaments. Factura del més de juny de 2015.

‐

Antonio Cabrera Fernandez. 576,95 euros. No compleix amb els requisits d’antiguitat, motiu pel qual
s’efectuen els oportuns reparaments. Factura del mes de juliol de 2015.

3.2) Ajut directe Associació de Joves Lo Portal.

El passat dimarts dia 2 de setembre i mitjançat decret d’alcaldia, es va acordar atorgar un ajut directe a l’associació
de joves Lo portal per import de 4.500,00 euros per fer front a diverses despeses d’organització de festa major,
doncs les activitats per als joves van ser organitzades per ells.

En aquest sentit i donat que la instància fou presentada el mateix dimarts, la secretària interventora accidental ja
emeté un informe desfavorable, doncs no ha suficient consignació pressupostària per fer front a aquest tipus d’ajut.
El pressupost de 2015 preveu una ajut total de 500 euros anuals per a l’associació de joves, motiu pel qual la partida
quedarà totalment sobrepassada.

Per altra banda, el pla econòmic financer vigent preveu que en cap cas serà augmentat el capítol IV de despeses,
referent a transferències corrents, i amb aquest ajut s’augmentarà molt per sobre del previst.

En aquest sentit, i reiterant l’esmentat en l’informe de data 2 de setembre de 2015, la secretària interventora
accidental, manifesta els OPORTUNS REPARAMENTS l’atorgament d’aquest ajut, i INFORMA DESFAVORABLEMENT.

3.3) Proveïdors que s’han posat en contacte amb intervenció per saber quina previsió de pagament tenim:

‐

Ingesco. 159,72 euros. Factura de gener de 2015.

‐

Eurofins. 855,89 euros. Factura de juny de 2015.

‐

Rerllar. 13.000 euros. Factura de l’any 2012.

‐

OUA gestió del territori. 28.000 euros aproximadament. Factura de l’any 2014. VOLEN CONCERTAR UNA
REUNIÓ.

‐

Bax constructora. VOLEN CONCERTAR UNA REUNIÓ.

‐

La clau del confort. 800 euros aproximadament. Factures de febrer a juliol 2015.

‐

Ilerda serveis. 800 euros aproximadament. Factures de gener a juny de 2015.

‐

Gestió publicitat Segre. 2.353,45 euros. Factura d’octubre de 2013 i de març de 2014.

‐

Serbert.

‐

Lidis

‐

Sgae

‐

Metropol

IV.‐ INSTÀNCIES PARTICULARS

4.1) Xavier López Seuma. HORTS URBANS.

Vista la instància presentada per Xavier López sol∙licitant donar de baixa el comptador de l’hort urbà del que n´és
usuari amb efectes des de 30 de setembre de 2015.

Vist que no obstant, no s’estableix la data de finalització efectiva de l’ús de l’hort, doncs només es parla de quan es
finalitzi la recollida de la fruita conreada.

Vist que el cànon per la taxa de subministrament d’aigua es paga segon l’ús i consum que se’n fa.

La junta de govern local acorda per unanimitat:

Primer.‐ Que el comptador es donarà de baixa quan efectivament es deixi de fer ús de l’hort, i que per tant, si a
partir del 30 de setembre es dóna de baixa el comptador, tampoc es podrà accedir ja a la parcel∙la.

Segon.‐ L’hort ha de ser retornat en perfectes condicions.

Tercer.‐ Comunicar el present acord al interessat.

4.2) Cooperativa Castell‐Fruits SCCL. CONTENIDOR DE REBUIG.

Vista la instància presentada per la cooperativa Castell fruit SCCL, en la qual es sol∙licita es pugui disposar d’un
contenidor de color gris de rebuig, degut al volum de residus que genera tant la cooperativa, com la benzinera, com
el rentador de cotxes.

Vist l’informe dels serveis municipals

La junta de govern local acorda per unanimitat:

Primer.‐ Comunicar que les properes setmanes es realitzaran noves reunions per atendre a necessitats de
contenidors no previstes inicialment, se’ls informarà des nous contenidors que s’afegiran als actuals i es tindrà en
compte la proposta de la cooperativa.

Segon.‐ Comunicar el present acord al interessat.

4.3) Societat de caçadors de Castelldans. QUOTA ANUAL FEDERATIVA – SOL∙LICITUD AJUT.

Anualment la societat de caçadors de Castelldans ens fa arribar el full de liquidació de la quota anual federativa
d’associació esportiva. Aquest exercici 2015 ascendeix al import de CENT VINT‐I‐CIN EUROS (125,00 EUROS).

Vista la sol∙licitud d’ajut per fer front a aquest import.

La junta de govern local acorda per unanimitat:

Primer.‐ Concedir un ajut de CENT VINT‐I‐CINC EUROS per fer front a la quota anual federativa de l’associació
esportiva.

Segon.‐ Comunicar el present acord al interessat.

4.3) Enna Camús Miquel. SOL∙LICITUD SALA PAVELLÓ POLIVALENT.

Vista la instància presentada per Enna Camús Miquel, en nom i representació, dels veïns del Carrer Bonaire del
municipi de Castelldans, sol∙licitant la sala del pavelló polivalent per a realitzar el sopar anual del carrer el dia 10 de
setembre de 2015.

Vist que la sala està lliure per tal dia.

La junta de govern local acorda per unanimitat:

Primer.‐ Autoritzar l’ús de la sala, previ dipòsit de la fiança de 50 euros estipulada a tal efecte.

Segon.‐ Comunicar el present acord al interessat.

VI.‐ URBANISME I LLICÈNCIES.

No se’n presenta cap.

VII.‐ APROVACIÓ DE FACTURES.

Es dóna compte de les factures que es relacionen a l’Annex I que s’adjunta a l`acta, essent aprovades per unanimitat
del regidors assistents amb dret a vot.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde, aixeca la sessió a les vint‐i‐dos hores trenta minuts, estenent‐se la
present acta, que jo, la secretària, certifico.

L`ALCALDE

LA SECRETÀRIA ACCTAL.

