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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2020/2  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  25 / de maig / 2020  

Durada  Des de les 20:00 fins a les 21:14 hores  

Lloc  Localretmeet  

Presidida per  Joan Carles Garcia Guillamon  

Secretari  Lídia Cabrero Abad  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

40804356X Carlos Gràcia Folguera SÍ 

46574177M Emmanuelle Samper Ortiz SÍ 

78082277Z Gemma Tapia Nadal SÍ 

43711421J Gregori Bitrià Lara SÍ 

48053647T Janice Duarte Garcia SÍ 

78078115S Joan Carles Garcia Guillamon SÍ 

43729252L Jordi Armengol Deza SÍ 

43736129L Kleber Esteve Ramells SÍ 

47680765V Margaret Ojeda Ibars SÍ 

78078113J Maria Carmen Parra Silvestre SÍ 
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40889751Y Maria Rosa Gracia Mas SÍ 

  

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 

sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 1/2020 de data 17 de febrer de 2020 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: Ple 1/2020 

Data: 17 de febrer de 2020. 

Assumpte: Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

  

Atès que l'esborrany de l'acta de data 17 de febrer de 2020, pendent d'aprovació per 

aquest òrgan col·legiat s'ha distribuït entre tots els seus membres simultàniament a la 

convocatòria de la present sessió ordinària, se sotmet a votació l'acta de conformitat 

amb els articles 110 i 111 del Decret Legislatiu català 2/2003 de 28 d'abril, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 

109, 110 i 198 a 207 del Reial Decret 2568/1986  de 28 de novembre, pel qual 

s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals l'Alcaldia proposa al Ple municipal l'aprovació d'aquesta acta i diu el següent:  

  

L’Alcaldia proposa l’adopció del següent acord que s’aprova per unanimitat i diu:  

  

Primer.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària número 1/2020 de data 17 de febrer de 

2020, del Ple. 

  

Segon.- Ordenar la seva transcripció al Llibre d'Actes del Ple de l'Ajuntament 

d'Alfarràs 

  

Tercer.- Ordenar a la Secretaria Intervenció de l'Ajuntament d'Alfarràs, que remeti 

aquestes actes a l'Administració General de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
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Expedient 51/2019. Convenis de col·laboració entre l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament 

d'Alfarràs per al desenvolupament del Projecte Almenar Jove per als cursos 

2020-2021 al 2022-2023 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 51/2019 

Data: 19 de maig de 2020 

Assumpte: Aprovació, si s’escau del Conveni de col·laboració entre l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i 

l’Ajuntament d’Alfarràs per al desenvolupament del Projecte “Almenar Jove”, per 

als cursos del 2020-2021 al 2022-2023. 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que el Ple municipal de l’Ajuntament d’Alfarràs de data 4 de febrer de 2019, va 

aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 

Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament d’Alfarràs per al projecte “Almenar 

Jove” en el marc de les mesures de suport addicional educativa de l’alumnat 

d’educació secundària obligatòria. 

  

Vist que l’objecte del conveni era establir els termes de la col·laboració entre el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament d’Alfarràs en 

matèria d’atenció educativa a l’alumnat d’educació secundaria obligatòria, a través del 

projecte “Almenar Jove” que es du a terme a l’Institut d’Almenar, per als cursos 

acadèmics 2018-2019 i 2019-2020, per la diversitat dels alumnes de l’ESO del 

municipi, en el marc dels programes de diversificació curricular. Aquest conveni 

contemplava la possibilitat de pròrroga fins el 31 d’agost del 2022. 

  

Vist que en data 7 de maig de 2020, amb número de registre 1388, va tenir entrada en 

el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada pel Departament 

d’Educació, en el que es fa arribar un nou conveni als efectes de signatura electrònica 

amb vigència fins al 31 d’agost del 2023 (clàusula onzena), en el que s’acompanya 

addenda de pròrroga d’aquest conveni que s’ha de substituir per un nou conveni de 

col·laboració donat que s’ha elaborat una nova redacció. Aquest estableix també que 

en el cas que s’hagi de col·laborar amb entitats externes, s’acompanya annex que 

haurà de signar el representant de la corporació local, el representant de l’entitat 

externa i la direcció del centre. Aquest document serà de gestió directa del centre, la 

direcció del qual es posarà en contacte amb l’Ajuntament per la seva signatura, si 

s’escau. 

  

Vist que aquest nou conveni requereix de la seva aprovació per part del Ple municipal. 
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2.- Fonaments de dret 

  

Resolució ENS/1839/2011 de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències de la 

persona titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament. 

  

Atès l’establert als articles 25.2.b), 26.1.a), 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril 

reguladora de les bases de règim local. 

 

 

L’Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord que diu: 

 

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Alfarràs, per al 

desenvolupament del Projecte “Almenar Jove”, per als cursos del 2020-2021 al 2022-

2023, i document annex per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica 

relacionades amb el Projecte ..... del centre...... 

  

  

Segon.- Legitimar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs per a la signatura 

del Conveni esmentat. 

  

  

Tercer.- Ordenar a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament d’Alfarràs que diligenciï 

el Conveni entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 

d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Alfarràs, notifiqui aquest acord al Departament 

d’Ensenyament adjuntant els exemplars originals signats del conveni. 

  

  

Es transcriu el conveni aprovat: 
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Expedient 108/2020. Convenis addenda de delegació de competències i encàrrec 

de gestió entre l'Ajuntament d'Alfarràs i el Consell Comarcal del Segrià per a la 

prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats. 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 108/2020 

Data: 28 de febrer de 2020 

Assumpte: Aprovació pròrroga per a l’any 2020 Conveni addenda de delegació de 

competències i encàrrec de gestió entre l’Ajuntament d’Alfarràs i el Consell 

Comarcal del Segrià per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats. 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que el Ple del Consell Comarcal en sessió de data 13 de desembre de 2020, va 

aprovar l’addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016-2019 per a la 

coordinació, la cooperació, i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 

socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials, altres 

programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

  

Vist que el Ple del Consell Comarcal en sessió ordinària de data 7 de febrer de 2020 va 

aprovar la pròrroga dels convenis i addendes, com a conseqüència de la pròrroga del 

contracta programa 2016-2019 per a l’any 2020. 

  

Vist que es fa necessari l’aprovació d’aquesta pròrroga també per part de l’Ajuntament 

d’Alfarràs,  

  

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció del següent acord que diu: 

  

Primer.- Aprovar la pròrroga presentada pel Consell Comarcal del Segrià, dels 

convenis i addendes, com a conseqüència de la pròrroga del contracte programa 2016-

2019 per a l’any 2020. 

  

Segon.- Aprovar la clàusula genèrica que haurà de contenir el document en el que es 

formalitzi la pròrroga del conveni i addenda esmentat i que consta en l’acord enviat 

per part del Consell Comarcal i que diu: 

  

“Prorrogar per a l’any 2020 el conveni/addenda amb l’Ajuntament d’Alfarràs en les 

mateixes condicions vigents fins a l’exercici 2019 del Contracte Programa 2016-2019, 

quedant garantida i vinculada la recurrència per a tot l’exercici 2020 per la signatura 

de la pròrroga d’aquest CP entre el Departament de Treball, Afers Social i Famílies i 

el Consell Comarcal del Segrià aprovada pel Ple en data 18 de desembre de 2019 i 

mentre no se signi el nou CP quadriennal.” 
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Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Segrià, per tal de procedir a la 

formalització dels procedents documents de pròrroga. 

  

Quart.- Facultar a l’Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs per a la signatura de la 

pròrroga aprovada i tan àmpliament com sigui necessari per a fer efectiu aquest acord. 
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Expedient 224/2020 Modificació de crèdit per baixa de drets i obligacions i suplement 

de crèdit 2/2020 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 224/2020 

Data: 18 de maig de 2020 

Assumpte: Baixa de drets i obligacions per prescripció d’exercicis anteriors i depuració. 

  

1.- Antecedents 

Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs en exercici de coordinació de la comptabilitat municipal 

de l’Entitat Local amb la realitat comptable i conforme al Pla de Comptes i vist que s’ha 

observat per part de la Intervenció l’existència d’un conjunt d’actes de gestió del pressupost 

d’ingressos i despeses degudament registrades en la comptabilitat d’aquesta Corporació en 

fase de reconeixement de l’obligació pendents de pagament i/o ordenació del pagament, que 

poden estar afectat per l’institut de la prescripció per haver transcorregut el temps màxim 

previst per la seva vigència o aquestes han estat duplicades en la comptabilitat. 

  

Vist que el pressupost de cada exercici es liquida i tanca a 31 de desembre de cada any 

natural. Tant els drets de cobrament com les obligacions de pagament pendents passaran a 

l’agrupació del pressupostos tancats. 

  

Vist que segons recull l’article 191.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, una vegada liquidat el 

pressupost de cada exercici a 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedaran a 

càrrec de la Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents, segons les seves 

respectives contraccions, el que implicarà que, tret que concorrin errors o omissions aquests 

saldos són inamovibles, i aquest és la raó per la qual la modificació o la rectificació del 

saldo inicial dels drets pendents de cobrament solament serà possible com a conseqüència 

d’errors, que afectin el saldo pendent de cobrament a 1 de gener. Les rectificacions podran 

consistir igualment es disminucions o increments de les quantitats inicials de drets 

reconeguts. 

  

Vist també en la present modificació la necessitat de conciliar els saldos dels conceptes no 

pressupostaris que fa necessari procedir a depurar-los i per tant donar de baixa el saldo 

inicial dels mateixos. 

  

Vist l’informe proposta emesa per la Secretaria Intervenció de conformitat amb allò que 

disposa l’article 4.2.a) del Reial Decret 128/2018 de 16 de març , pel qual es regula el règim 

jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, que ha 

posat de manifest que aquestes operacions poden desvirtuar els resultats obtinguts en 

relació als terminis de pagament de les obligacions de les Entitats Locals previstes en la 

normativa de morositat i en el Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, pel qual es 
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desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 

Administracions Públiques. 

  

2.- Fonaments de dret 

  

.- Article 22.2.e) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

  

.- Article 94 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el capítol 

primer del títol sisè de  la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 

Local, en matèria de pressupostos. 

  

.- Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostaria. 

  

Vista la normativa jurídica recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 

legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes local (TRLRHL) i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

 

Vista la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, que estableix que quan s'hagi de 

realitzar alguna despesa que no pugui demorar -se fins a l'exercici següent i en el pressupost 

de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 

d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de 

crèdit. 

 

Vist que el finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, 

corresponent a la distribució del superàvit de l’exercici  2016, o  amb nous o majors 

ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant 

anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 

pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del 

respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article 175.5 TRLRHL, també 

mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que s’estableixen al precepte de 

referència. 

 

Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 

règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 

l’Ajuntament per majoria simple. 

 

Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

(LOEPSF). 

 

Les Bases d’Execució del Pressupost a partir de la Base 9, secció tercera, regula les 

modificacions de crèdit, que també són d’aplicació a la present. 
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De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  

  

L’Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord que diu: 

  

Primer.- Aprovar expedient per procedir a la modificació i/o donar de baixa drets 

reconeguts en exercicis anteriors per prescripció i són els següents: 

  

EXERCICI RAÓ SOCIAL TERCER NÚM OPERACIÓ IMPORT 

2008 C.E. Urbanització C/Major 2008005185 3.710,82 

2010 C.E. Electrificació  C/Major Andaní 2010004862 23.930,69 

2012 Taxa llar infants gener 2012 2012001336 123,80 

2012 Taxa llar infants febrer 2012 2012001339 133,40 

2012 Taxa llar infants març 2012 2012001342 111,80 

2012 Taxa llar infants abril 2012 2012001345 121,40 

2012 Taxa llar infants maig 2012 2012001424 138,20 

2012 Taxa llar infants juny 2012 2012004088 133,40 

2012 Stands Fira Préssec 2012 2012005729 128,80 

2013 Taxa llar infants desembre 2012 2013000152 95,00 

2013 Taxa llar infants gener 2013 2013000608 209,00 

2013 Taxa llar infants febrer 2013 201300638 209,00 

2013 Taxa llar infants març 2013 2013001226 313,50 

2013 Taxa llar infants abril 2013 2013001829 209,00 

2013 Taxa llar infants maig 2013 2013002310 104,50 

2013 Taxa llar infants juny 2013 2013002969 209,00 

2013 Taxa llar infants setembre 2013 2013004293 54,50 

2013 Taxa llar infants octubre 2013 2013005051 104,50 

2013 Taxa llar infants novembre 2013 2013005834 104,50 

2013 Taxa escola de música desembre 2012 2013000607 727,00 

2013 Stands 21a Fira Préssec 2013 2013005058 270,80 

2014 Taxa llar infants desembre 2013 2014000439 104,50 

2014 Taxa llar infants abril 2014 2014002368 104,85 

2014 Taxa llar infants maig 2014 2014002998 104,85 

2014 Taxa llar infants juny 2014 2014003656 246,10 

2014 Taxa llar infants setembre 2014 2014005009 104,85 

2014 Taxa activitats esportives abril-maig 2014002316 50,00 

2014 Stands 22a Fira Préssec 2014 2014005250 193,00 

2015 Taxa llar infants gener 2015000565 104,85 

2015 Taxa llar infants febrer 2015000942 104,85 

2016 Generalitat , subvenció programa 2016008299 614,38 
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garantia juvenil 

        

    TOTAL 32.874,84 

  

Segon.- Aprovar expedient per procedir a la modificació i/o donar de baixa obligacions 

reconegudes en exercicis anteriors per error i/o omissió i són els següents: 

  

Exer  Núm. Oper Data Descripció Import Execució  Causa 

2017 2017004980 01/01/2020 Subvenció Associació Joves 1.400,00 € Baixa No justificada 

2018 2018006704 01/01/2020 Subvenció Alfarràs Solidari 400,00 € Baixa No justificada 

2019 2019002930 01/01/2020 Comissions Bancàries 4,84 € Baixa No carregada 

2019 2019007479 01/01/2020 Comissions Bancàries 11,86 € Baixa No carregada 

2019 2019007481 01/01/2020 Comissions Bancàries 1,63 € Baixa No carregada 

2019 2019002143 01/01/2020 Quota siemens renting 116,01 € Baixa Duplicada 

2019 2019007882 01/01/2020 Quota siemens renting 116,01 € Baixa Duplicada 

2019 2019001540 01/01/2020 Cat Programari 21,42 € Baixa Duplicada 

2019 2019002109 01/01/2020 Telefònica España 857,93 € Baixa Duplicada 

2019 2019005905 01/01/2020 Telefònica España 66,93 € Baixa Duplicada 

2019 2019002016 01/01/2020 
Vins tiquets mostra 

gastronom 242,00 € Baixa Duplicada 

  

  

Tercer.- Aprovar expedient per la depuració de saldos de comptes no pressupostaris, 

pendents d’aplicar per la seva posterior baixa en el termes següents: 

  

Exerc  Ass Data Descripció Import Execució  Causa 

2020 1381 01/01/2020 Obertura regularització 0,02 € Baixa Regularització 

2020 1382 01/01/2020 Obertura regularització 7,67 € Baixa Regularització 

2020 1383 01/01/2020 
Obertura regularització 

Telefònica 723,46 € Baixa Duplicat exercici 2017 

2020 1384 01/01/2020 Telefònica España, Facturació 0,01 € Baixa Regularització 

2020 1385 01/01/2020 Endesa, execució instal·lació  205,71 € Baixa Duplicat exercici 2018 

2020 1386 01/01/2020 Telefònica España, Facturació 0,01 € Baixa Regularització 

2020 1387 01/01/2020 Caixabank, preu servei -1,82 € Baixa Regularització 

2020 1388 01/01/2020 Telefònica España, Facturació 857,40 € Baixa Duplicat exercici 2019 

2020 1389 01/01/2020 Lleida, wifi networks 85,25 € Baixa Duplicat exercici 2019 

2020 1390 01/01/2020 Minuta registrador Balaguer 15,28 € Baixa Duplicat exercici 2019 

2020 1391 01/01/2020 
Duplicat pagament Pelegrí 

excorx 192,15 € Baixa Duplicat exercici 2019 

2020 1392 01/01/2020 Lleida, wifi networks 85,23 € Baixa Duplicat exercici 2019 

2020 1393 01/01/2020 Nòmina març duplicada 
1.664,50 

€ Baixa Duplicat exercici 2019 



  
Ajuntament de Alfarràs 

  

2020 1394 01/01/2020 Lleida, wifi networks 85,23 € Baixa Duplicat exercici 2019 

2020 1395 01/01/2020 Minuta registrador Balaguer 17,17 € Baixa Duplicat exercici 2019 

2020 1396 01/01/2020 Minuta registrador Balaguer 20,35 € Baixa Duplicat exercici 2019 

2020 1397 01/01/2020 Telefònica España, Facturació 
-857,41 

€ Baixa Duplicat exercici 2019 

2020 1400 01/01/2020 Caixabank, preu servei 10,91 € Baixa Duplicat exercici 2019 

  

  

Quart.- Aprovar la depuració dels saldos que consten en el programa de gestió tributaria per 

la seva baixa i adequar-lo a la realitat de la comptabilitat. 

 

 

  

   LLAR D’INFANTS       

Núm. rebut Contribuent Objecte tributari   
Imp. 

Principal 
020012004287 - PADRO LLAR 
D'INFANTS JUNY 2004         
0479000087-000  CGS - ...6084C JMPC   148,00 

0479000105-000  OCJ - ...0865M JOP   117,60 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

265,60 

020012004293 - PADRO LLAR 
D'INFANTS JULIOL 2004         
0479000126-000  MMJ - 0910A OMM   75,80 

0479000132-000  RRM - ...09874F MMR   75,80 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

151,60 

020012005008 - PADRÓ LLAR 
D'INFANTS FEBRER 2005         
0579000046-002  CAM – 4722C MCA   39,50 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

39,50 

020012005033 - PADRO LLAR 
D'INF MATRICULES         
0579000283-000  LPD - 38164W DLP   132,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

132,00 

020012006034 - LLAR 
D'INFANTS SETEMBRE 2006         
0679000318-002  MGY - ...6677T EBM   6,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

6,00 

020012007018 - PADRO LLAR 
D'INFANTS MAIG 2007         
0779000142-000  MGY - ...6677T EBM   81,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

81,00 

020012007023 - PADRO LLAR         
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D'INFANTS JUNY 2007 
0779000175-000  MGY - ...6677T EBM   81,00 

0779000182-000  SDF - ...8367R MSR   81,00 

0779000183-000  SGE - ...0744B NGS   81,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

243,00 

020012007025 - PADRO LLAR 
D'INFANTS JULIOL 2007         
0779000191-000  BMF - ...8130F BBG   81,00 

0779000203-000  MGY - ...6677T EBM   81,00 

0779000207-000  SGE - 0744B NGS   81,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

243,00 

020012007028 - PADRO 
MATRICULES         
0779000223-000  FRJR - MFLL   135,00 

0779000239-000  PLLNC - ...2779 GFP   135,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

270,00 

020012007030 - LLAR 
D'INFANTS SETEMBRE 2007         
0779000254-000  BZAR - ...1440F BLBP   81,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

81,00 

020012007035 - LLAR 
D'INFANTS OCTUBRE 2007         
0779000288-000  BZAR - ...1440F BLBP   81,00 

0779000290-000  CES - ...9028C PCM   169,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

250,00 

020012008009 - LLAR 
D'INFANTS FEBRER 2008         
0879000043-000  CES - ...9028C PCM   59,45 

0879000069-000  SAMA - ...9579Y MSA   158,95 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

218,40 

020012008012 - LLAR 
D'INFANTS MARÇ 2008         
0879000081-000  CES - ...9028C PCM   65,50 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

65,50 

020012008016 - LLAR 
D'INFANTS ABRIL 2008         
0879000119-000  CES - ...9028C PCM   77,95 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

77,95 

020012008029 - LLAR 
D'INFANTS SETEMBRE 2008         
0879000295-000  LDMA - ...6683C PLA   19,67 
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TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

19,67 

020012009001 - LLAR 
D'INFANTS GENER 2009         
0979000017-000  MJP - ...0616K TMS   84,25 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

84,25 

020012009004 - LLAR 
D'INFANTS FEBRER 2009         
0979000055-000  MJP - ...40616K TMS   84,25 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

84,25 

          

          
020012009007 - LLAR 
D'INFANTS MARÇ 2009         
0979000094-000  MJP - ...0616K TMS   84,25 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

84,25 

020011000004 - LLAR 
D'INFANTS GENER DE 2010         
1079000025-000  SGD - ...4117H SSF   84,25 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

84,25 

020011000022 - LLAR 
D'INFANTS MAIG DE 2010         
1079000129-000  ARJJ - JAP   184,55 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

184,55 

020011000028 - LLAR 
D'INFANTS JUNY 2010         
1079000162-000  ARJJ - JAP   163,05 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

163,05 

020011100045 - LLAR 
D'INFANTS NOVEMBRE 2011         
1179000314-000  ROM - ...9365V DRS   131,95 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

131,95 

020011100049 - LLAR 
D'INFANTS DESEMBRE 2011         
1179000342-000  ROM - ...9365V DRS   111,25 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

111,25 

020011200057 - RV79 - ID - 
LLAR D'INFANTS VARIS 
EXERCICIS         
1279000307-000  ROM - ...9365V DRS   1.005,20 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

1.005,20 

020011300063 - LLAR 
D'INFANTS DESEMBRE 2013         
1379000267-000  VIRM - ...3180D PPV   104,50 
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TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

104,50 

020011400015 - RV79 - ID - 
LLAR D'INFANTS  VARIS 
EXERCICIS (2012-         
1479000058-000  LLGF - ...0202R SLLU    722,00 

1479000059-000  SSC - ...7275W CSA   104,50 

1479000060-000  EMS - ...3000L SE   522,50 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

1.349,00 

020011500024 - LLAR INFANTS 
JUNY SERVEI MENJADOR 
MAIG 2015         
1579000117-000  GPM - ...0196K OG   104,85 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

104,85 

020011500029 - LLAR INFANTS 
JULIOL I SERVEI MENJADOR 
JUNY 2015         
1579000135-000  GPM - ...0196K OG   104,85 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL: 

104,85 

                                                                                                                  
TOTAL PRINCIPAL: 5.740,42 

 

  ESCOLA DE MÚSICA         

            

Núm. rebut Contribuent Objecte tributari     Imp. Principal 
020012004001 - ESCOLA DE 
MUSICA ABRIL 2004           
0471000152-000  DRE - ...4940K EDR     42,00 

0471000155-000  ERG - ...6130C GER     42,00 

0471000176-000  PBM - ...5325R APS     46,20 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL:   

130,20 

020012004004 - ESCOLA DE 
MUSICA MAIG DE 2004           
0471000201-000  ERG - ...6130C GER     42,00 

0471000222-000  PBM - ...5325R APS     46,20 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL:   

88,20 

020012004274 - ESCOLA DE 
MUSICA GENE 2004           
0471000009-000  CTA - ...5200X MCR     112,00 

0471000015-000  ERG - ...6130C GER     42,00 

0471000018-000  GGFJ- AGB     112,00 

0471000020-000  GFJ - ...7611 CGR     55,00 

0471000036-000  PBM - ...5325R APS     68,20 
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TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL:   

389,20 

020012004280 - ESCOLA 
MUSICA FEBRER 2004           
0471000058-000  DRE - ...4940K EDR     42,00 

0471000061-000  ERG - ...6130C GER     42,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL:   

84,00 

020012004284 - ESCOLA DE 
MUSICA MARç 2004           
0471000108-000  ERG - ...6130C GER     42,00 

0471000130-000  PBM - ...5325R APS     46,20 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL:   

88,20 

020012004288 - ESCOLA DE 
MUSICA JUNY 2004           
0471000247-000  ERG - ...6130C GER     42,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL:   

42,00 

020012005004 - ESCOLA DE 
MUSICA GENER 2005           
0571000006-000  DRE - ...4940K EDR     25,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL:   

25,00 

020012007006 - ESCOLA DE 
MUSICA FEBRER 2007           
0771000058-000  GPA - ...7145A ARGA     27,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL:   

27,00 

020011100040 - RV71 - ID - 
LIQUIDACIÓ ESCOLA DE 
MUSICA MAIG 2011           
1171000132-000  FRJR- MFLL     23,35 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL:   

23,35 

020011600055 - ESCOLA DE 
MÚSICA MATRÍCULA I MES 
D'OCTUBRE 2016           
1671000076-000  BCMR - PEB     195,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL:   

195,00 

020011600059 - ESCOLA DE 
MÚSICA NOVEMBRE 2016           
1671000085-000  BLG - ...1421J SBB     65,00 

      
TOT. PADRÓ 
PRINCIPAL:   

65,00 

      
TOTAL 

PRINCIPAL:   
1.157,15 

  

  

Cinquè.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit pressupostaria per suplement de 

crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria segons el següent: 
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Suplement en aplicacions de despesa 

  

 

Aquesta modificació de crèdit es financía a càrrec del romanent de tresoreria, que queda 

acreditat el compliment dels requisits que estableix l’article 37.2 apartat a) i b) del Reial 

Decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la 

Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 

pressupostos, atès el caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la 

impossibilitat de demorar-lo a exercicis posteriors, davant la insuficiència en l’estat de 

despesa del Pressupostos de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de 

verificar-se en el nivell en que estigui establerta la vinculació jurídica. 

  

Sisè.- 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 posaran 

examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà 

definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en 

cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 

  

  

Es pregunta pel Sr Kleber Esteve Ramells respecte a l’ampliació de 7.000 al Carrer Sant 

Sebastià, per un canvi de l’obra. Es contesta per part del Sr. Alcalde que un cop realitzat el 

projecte s’ha comprovat que al Pressupost mancava alguna partida i amidament que es fa 

necessària a l’executar l’obra i que incrementa el Pressupost aquest 7.000,00 €. 

Es pregunta per part del Sr. Esteve si no era tot un, paviment i acera, el Sr Alcalde contesta 

que en principi s’ha hagut de modificar sinó quedava molt baix. El Sr Esteve pregunta si es 

podrà veure el projecte i el Sr Alcalde contesta que sí. 

  

I l’altra partida de 9.000 de l’Avinguda Pinyana és per l’IVA, s´ha de comptabilitzar. 

  

Aplicació Descripció Crèdits inicials 
Suplement de 

crèdit 
Crèdits 
finals 

Progr. Econó         

161 61901 Obres C/ Sant Sebastià 123.000,00 7.000,00 130.000,00 

161 629 
Obres Avda Pinyana 

Andaní 
19.000,00 5.000,00 24.000,00 

430 22799 Administració comerç 1.600,00 3.000,00 4.600,00 

    TOTAL   15.000,00   
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Expedient 156/2020. Tràmit inclòs urgència .- Moció damnificats per l'estat de 

pandèmia COVID-19 

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària 

A favor: 5, En contra: 6, Abstencions: 

0, Absents: 0 

Expedient 156/2020 

Data: 25 de maig de 2020 

Assumpte: Moció presentada per ERC, amb caràcter urgent. 

  

Iniciada la sessió de Ple municipal de l'Ajuntament d'Alfarràs, l'Alcalde pren la 

paraula i comenta que el Grup municipal d'ERC ha presentat d'urgència una moció per 

debatre en aquest Ple, es sotmet a votació la urgència per tal de incloure en els punts 

del dia la present moció que sotmesa a votació, s'aprova per unanimitat i s'inclou en el 

present ordre del dia pel seu debat i posterior votació i diu: 

  

MOCIÓ DAMNIFICATS PER L’ESTAT DE PANDEMIA COVID-19. 

  

El grup d’ERC d’Alfarràs presenta una moció d’ajuts per als veïns d’Alfarràs. La 

nostra proposta es que els diners d’aquestes rebaixes fiscals vinguin de l’ajut de la 

Diputació de Lleida, la qual ha concedit a Alfarràs un ajut aproximat de 60.000,00 € 

que creiem que ha de ser revertits a tots els veïns/es d’Alfarràs amb més necessitats 

degut al COVID-19 i de l’anul·lació de partida dels pressupostos aprovats per a la 

Festa Major i sol·licita:  

  

AJUTS 

  

.- La reducció de taxes de deixalles 50% 

.- Reducció del Clavegueram i enllumenat del 50% 

.- Reducció de l’IBI del 50% 

.- Reducció dels imposts de vehicles del 50%. 

.- Gratuïtat de l’impost de terrasses. 

  

PERSONES BENEFICIARIES I REQUISITS  

  

Podran ser beneficiaries les persones que reuneixin els següents requisits: 

  

.- a) Estar donat d’alta en el Règim General de la Seguretat Social 

.- b) Tots aquells treballadors afectats per un ERTO o acomiadament durant l’estat 

d’alarma. 

.- c) Haver-se acollit a la reducció de jornada durant el període de l’estat d’alarma en 

un percentatge igual o superior al 50% i mantenir aquesta reducció durant almenys 

un mes. 

.- d) Autònoms 
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.- e) Tindre el domicili fiscal a Alfarràs  

 

INSTRUCCIÓ. 

  

Una vegada examinades les sol·licituds, una comissió, on hi estiguin present els tres 

partits del consistori, emetrien un informe on es faria constar que es compleixen els 

requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.  

  

RESOLUCIÓ I RECURSOS. 

  

La resolució de concessió aprovarà la relació definitiva de persones beneficiàries, 

determinarà la quantia concedida i incorporarà, si s’escau, les condicions, 

obligacions i determinacions accessòries a què hagen de subjectar-se les persones 

beneficiàries. Una part proporcional dels ajuts serà retribuïda mitjançant l’eurràs i 

així al mateix temps incentivar el comerç local. Aquesta resolució es publicarà, i la 

relació de persones beneficiàries en la web de l’Ajuntament d’Alfarràs. 

  

DISPOSICIONS ADDICIONALS. 

  

Incidència pressupostària. 

  

1ª Aquest decret no hauria de comportar increment addicional de la despesa pública.  

  

2º Termini de presentació de sol·licituds de quinze dies després de la seva publicació. 

  

DISPOSICIONS FINALS. 

  

Als esmentats terminis els serà aplicable les suspensions establides en les disposicions 

addicionals segona i tercera del Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es 

declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 

per la COVID-19.  

  

 

 

La Regidora Sr. Tapia explica els trets principals de la moció presentada, tot justificant 

la necessitat de prendre mesures davant la situació d'alarma sanitària que estem patint.  

  

  

Part de la despesa de la Festa Major, anirà destinada amb això, a més que es preveu fer 

algun acte també festiu. Per tant tampoc es pot destinar a altres ajuts. Comenta també 

que s’ha previst per part de l’Ajuntament, també un incentiu per al comerç.  

El Sr. Alcalde comenta que no es viable la proposta presentada per ERC i votaran en 

contra. 
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Es dona la paraula a la Regidora d’Economia que explica que de forma tant 

precipitada no es poden prendre mesures econòmiques que puguin afectar a l’equilibri 

pressupostari. Encara així, l’equip de govern ha ampliat terminis de pagament 

d’algunes taxes, ha deixat de cobrar el primer semestre de taules i cadires, aprovant 

l’ampliació d’espais i finalment l’Ajuntament per aquest any, no s’ha adherit a la 

revalorització automàtica de l’IBI, el que suposarà un estalvis pels veïns. 

  

La Regidora Sr. Tapia comenta que la idea era buscar altres ingressos, per destinar-los 

a aquestes ajudes i que el municipi d’Alfarràs no només és comerç sinó que existeix 

un teixit social molt important que té dificultats. 

  

Sr. Alcalde comenta que s’ha facilitat en tot el possible les formes i terminis de 

pagament, segons la seva situació personal però ara mateix segons queda reflectida en 

aquesta moció no es pot fer. 

No s'aprova la Moció amb 6 vots en contra i 5 a favor. 

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte al Ple, si s'escau dels Decrets d'Alcaldia del 30/2020 al 113/2020 

  

Expedient número Ple-2/2020 

Data: 25 de maig de 2020 

Assumpte: Donar compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia. 

  

  

En compliment d’allò disposat a l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, l’Alcaldia – Presidència dóna compte al Ple de l’Ajuntament 

d’Alfarràs de les resolucions adoptades que són les compreses entre els números 

30/2020, de data 14 de febrer de 2020, i el 113/2020, de data 20 de maig de 2020, 

ambdós inclosos. 

  

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte: 

  

  

Núm. Decret Data Contingut 

30/2020 14/02/2020 Resolució baixa definitiva padró d’habitants 

31/2020 14/02/2020 Incoar expedient de baixa d’ofici padró d’habitants 

32/2020 14/02/2020 Aprovació inicial  admesos i exclosos borsa de treball 
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encarregat poliesportiu, camp de futbol i neteja viària 

33/2020 14/02/2020 Decret Alcaldia expedient volum disconforme carrer 

Sant Nicolau, 25 

34/2020 14/02/2020 Padró fiscal emissora municipal gener i febrer 2020 

35/2020 1402/2020 Padró llar infants febrer 2020 

36/2020 14/02/2020 Devolució fiança runes  expedient 336/2019 

37/2020 14/02/2020 Resolució  expedient 69/2020 llicència d’obres  

38/2020 14/02/2020 Resolució expedient 52/2020 llicència d’obres 

39/2020 14/02/2020 Resolució expedient 411/2019 llicència d’obres 

40/2020 20/02/2020 Llista definitiva borsa de treball encarregat 

poliesportiu i altres 

41/2020 20/02/2020 Decret provisional admesos concurs oposició promoció 

interna C1 

42/2020 26/02/2020 Contractació peó poliesportiu 

43/2020 28/02/2020 Aprovació i pagament nòmines febrer 2020 

44/2020 09/03/2020 Decret convocatòria Junta de Govern 

45/2020 09/03/2020 Incoar expedient de baixa d’ofici  padró d’habitants 

46/2020 09/03/2020 Decret Alcaldia alta gual 

47/2020 12/03/2020 Tancament d’activitats i serveis de l’Ajuntament pel 

coronavirus 

48/2020 12/03/2020 Resolució indemnització  per caiguda 

49/2020 12/03/2020 Incoació reclamació responsabilitat patrimonial per 

danys causats per fuita d’aigua 

50/2020 13/03/2020 Proposta acord expedient volum disconforme carrer 

Sant Nicolau, 25 

51/2020 13/03/2020 Proposta acord JGL  nomenament encarregat 

poliesportiu 

52/2020 13/03/2020 Decret per emergència pandèmia coronavirus 

53/2020 17/03/2020 Decret avocació  per crisis sanitària, març 2020 

54/2020 20/03/2020 Padró llar infants març 2020 

55/2020 20/03/2020 Resolució expedient 133/2020 llicència d’obres 

56/2020 24/03/2020 Canvi de titularitat  rebut d’exaccions 

57/2020 24/03/2020 Baixa gual  

58/2020 24/03/2020 Canvi titularitat rebut d’exaccions 

59/2020 24/03/2020 Manifest per pandèmia coronavirus 

60/2020 24/03/2020 Aprovació i tancament factures 

61/2020 26/03/2020 Aprovació i pagament nòmines març 2020 

62/2020 30/03/2020 Modificació calendari cobrança escombraries 

63/2020 30/03/2020 Resolució expedient 90.2020 activitat 
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64/2020 30/03/2020 Resolució expedient 99.2020 activitat 

65/2020 30/03/2020 Decret suspensió obres museu 

66/2020 31/03/2020 Anul·lació baixa padronal 

67/2020 31/03/2020 Aprovació  liquidació del pressupost 2019 

68/2020 31/03/2020 Decret arxiu actuacions expedient 73.2020 

69/2020 04/04/2020 Tancament actuacions prèvies informe favorable 

expedient 241.2019 

70/2020 04/04/2020 Llicència activitat  

71/2020 04/04/2020 II modificació calendari escombraries 

72/2020 09/04/2020 Aprovació factures 

73/2020 09/04/2020 Padró fiscal 1r trimestre escorxador 2020 

74/2020 09/04/2020 Adhesió conveni Localret 

75/2020 15/04/2020 Convocatòria JGL 

76/2020 16/04/2020 Llicència d’obres C/ Carles Riba 

77/2020 16/04/2020 Expedient disciplina urbanística Av. Pirineus,15-17 

78/2020 17/04/2020 Cancel·lació compte bancari Santander 

79/2020 17/04/2020 Incoació expedient  per gos perillós 

80/2020 17/04/2020 Incoació procediment per atac gos 

81/2020 17/04/2020 Nomenament personal de lliure assignació 

82/2020 17/04/2020 Contractació personal laboral fix 

83/2020 20/04/2020 Llicència d’obres per substitució pals de fusta a l’av. de 

Lleida 

84/2020 27/04/2020 Sol·licitud baixa d’ofici al padró d’habitants 

85/2020 27/04/2020 Sol·licitud baixa d’ofici al padró d’habitants 

86/2020 27/04/2020 Sol·licitud informe al Consejo de Empadronamiento 

87/2020 27/04/2020 Sol·licitud baixa d’ofici al padró d’habitants 

88/2020 27/04/2020 Convocatòria de la JGL 

89/2020 27/04/2020 Sol·licitud de baixa d’ofici al padró d’habitants 

90/2020 27/04/2020 Sol·licitud de baixa d’ofici al padró d’habitants 

91/2020 28/04/2020 Aprovació pagament nòmines mes d’abril 2020 

92/2020 28/04/2020 Llicència d’obres majors C/ Almenar, 4 

93/2020 29/04/2020 Aprovació pagament factures 

94/2020 30/04/2020 Llicència aplicació fitosanitaris 

95/2020 05/05/2020 Llicència d’obres majors Av. de Lleida, 79 

96/2020 06/05/2020 Sol·licitud i justificació subvenció manteniment 

consultori mèdic 2019 

97/2020 07/05/2020 Sol·licitud de reclamació per danys per caiguda a la 

via pública 
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98/2020 11/05/2020 Reclamació de responsabilitat patrimonial per danys 

per fuita d’aigua 

99/2020 11/05/2020 Incoació expedient protecció legalitat urbanística 

100/2020 11/05/2020 Sol·licitud de llicències i permisos personal Ajuntament 

101/2020 11/05/2020 Incoació expedient protecció legalitat urbanística per 

obres sense llic. 

102/2020 13/05/2020 Llicència d’obres menors C/ Tetuan, 8 

103/2020 13/05/2020 Actuacions expedient protecció legalitat urbanística C/ 

F. Layret, 7 

104/2020 15/05/2020 Llicència d’obres menors C/ Calvari, 5 

105/2020 15/05/2020 Pla pressupostari a mig termini 

106/2020 15/05/2020 Actuacions expedient protecció legalitat urbanística  

107/2020 19/05/2020 Convocatòria de la JGL 

108/2020 19/05/2020 Aprovació i pagament factures 

109/2020 19/05/2020 Aprovació i pagament factures 

110/2020 19/05/2020 Aprovació projecte renovació xarxa aigua i sanej Av. 

Pinyana 

111/2020 19/05/2020 Contractació serveis web 

112/2020 19/05/2020 Modificació de crèdits núm. 1 per incorporació de 

romanents 

113/2020 20/05/2020 Convocatòria del Ple 

  

Es demanen aclariments per part del portaveu del Grup municipal PSC respecte els 

Decrets  78/2020, de cancel·lació de compte bancari amb el Santander,   81/2020 i 

82/2020, per nomenament de personal de lliure designació, i 111/2020 contractació de 

serveis web. Aquest queden aclarits per l'Alcaldia. 

  

 

  

Donar compte al Ple, si s'escau de l'execució pressupostària i període mig de pagament 

pagament 

1.- Expedient: 3r Trimestre 2019 

Data: 30 octubre de 2019 

Assumpte: Donar compte el Ple municipal de l’Execució Pressupostària, PMP, i moviments 

de Tresoreria del 3r Trimestre 2019. 

  

1.- Antecedents 

De conformitat amb 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; i la base 112 de les Bases 
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d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament d’Alfarràs, prorrogats a l’exercici 2019; 

aquesta Secretaria Intervenció de l’Ajuntament,  per via de Presidència, es dona compte al Ple 

de l’Ajuntament d’Alfarràs de la següent informació sobre l’execució pressupostària, període 

mig de pagament  i el moviment de la tresoreria municipal: 

  

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2019 (A 30/09/2019) 

  
Estat d’ingressos 

Econ. Descripció 
Previsions 

inicials 

Estimació 

Previsions 

definitives 

Drets 

reconeguts 

nets 

Recaptació 

neta 

Exercicis 

tancat  

Recaptació 

líquida 

1 Impostos directes 723.000,00 723.000,00 341.156,62 341.156,62 136.151,30 

2 Impostos indirectes 6.000,00 6.000,00 3.074,21 3.074,21 0,00 

3 Taxes, preus públics 

i altres ingressos 
403.200,00 418.200,00 367.859,46 257.250,97 11.197,56 

4 Transferències 

corrents 
782.389,82 836.216,85 543.026,59 543.026,59 0,00 

5 Ingressos 

patrimonials 
15.050,00 15.050,00 9.193,38 8.641,98 0,00 

7 Transferències de 

capital 
0,00 0,00 0,00 0,00 4.120,00 

8 Actius financers 0,00 336.458,50 0,00 0,00 0,00 

  
Estat de despeses 

Econ. Descripció Inicials 
Estimació 

Previsions 

definitives final 

Obligacions 

reconegudes 

netes 
Pagaments líquids 

Exercicis 

tancats 

Pagaments 

líquids 

1 Despeses de personal 715.148,11 721.148,11 460.208,06 458.385,97 0,00 

2 Despeses corrents en 

béns i serveis 
893.518,88 1.097.897,10 879.556,33 705.615,24 32.486,43 

3 Despeses financeres 14.550,00 14.550,00 6.539,56 6.537,44 0,00 

4 Transferències 

corrents 
38.530,00 44.495,40 13.622,33 13.622,33 10.695,44 

5 Fons de contingència i 

altres imprevistos 
10.000,00 10.000,00 3.048,43 3.048,43 0,00 

6 Inversions reals 31.600,00 208.052,00 5.969,97 5.969,97 48.716,13 

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Passius financers 141.100,00 287.589,91 88.734,16 88.734,16 0,00 

  

  

MOVIMENTS DE LA TRESORERIA MUNICIPAL 2019 (A 30/09/2019) 

  

  

Saldo inicial (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Saldo final (€) 
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466.191,00 2.514.364,80 2.302.037,82 678.517,98 

  

  

PERÍODE MIG DE PAGAMENT 2019 (A 30/09/2019) 

  

  

Any Tipus de període Període P.M.P. R.O.Pa. R.O.Pe. 
Total pagaments 

(€) 
Total pendents 

(€) 
Caràct

er 

2019 Trimestral 03 41,98 16,43 59,67 116.273,32 167.991,72 Definit

iu 

  

  
P.M.P. = Període mig de pagament 
R.O.Pa. = Ràtio operacions pagades 
R.O.Pe. = Ràtio operacions pendents 
  

  

2.- Expedient: 4r Trimestre 2019 

Data: 30 de gener de 2020 

Assumpte: Donar compte el Ple municipal de l’Execució Pressupostària, PMP, i moviments 

de Tresoreria del 4r Trimestre 2019. 

  

1.- Antecedents 

De conformitat amb 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; i la base 112 de les Bases 

d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament d’Alfarràs, prorrogats a l’exercici 2019; 

aquesta Secretaria Intervenció de l’Ajuntament,  per via de Presidència, es dona compte al Ple 

de l’Ajuntament d’Alfarràs de la següent informació sobre l’execució pressupostària, període 

mig de pagament  i el moviment de la tresoreria municipal: 

  

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2019 (A 31/12/2019) 

  
Estat d’ingressos 

Econ. Descripció 
Previsions 

inicials 

Estimació 

Previsions 

definitives 

Drets reconeguts 

nets 
Recaptaci

ó neta 

Exercicis tancat 

Recaptació 

líquida 

1 Impostos directes 723.000,00 789.000,00 458.637,71 458.637,

71 
136.151,30 

2 Impostos indirectes 6.000,00 6.000,00 3.621,41 3.621,41 0,00 

3 Taxes, preus públics i 

altres ingressos 
403.200,00 418.200,00 394.964,77 372.096,

02 
11.648,56 

4 Transferències corrents 782.389,82 836.216,85 710.250,37 710.250,

37 
0,00 

5 Ingressos patrimonials 15.050,00 15.050,00 16.436,83 15.401,6

8 
129,64 

7 Transferències de 0,00 0,00 0,00 0,00 44.120,00 
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capital 

8 Actius financers 0,00 406.458,50 0,00 0,00 0,00 

  
Estat de despeses 

Econ. Descripció Inicials 

Estimació 

Previsions 

definitives 

final 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Pagaments 

líquids 

Exercicis 

tancats 

Pagaments 

líquids 

1 Despeses de personal 715.148,11 683.328,11 646.204,54 645.830,12 0,00 

2 Despeses corrents en béns i 

serveis 
893.518,88 1.155.717,10 1.106.868,48 1.028.156,26 32.747,79 

3 Despeses financeres 14.550,00 14.550,00 14.250,38 14.232,05 0,00 

4 Transferències corrents 38.530,00 41.495,40 30.729,30 18.445,32 10.695,44 

5 Fons de contingència i altres 

imprevistos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Inversions reals 41.600,00 203.052,00 56.679,57 54.431,89 48.716,13 

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Passius financers 141.100,00 287.589,91 179.147,14 179.147,14 0,00 

  

  

MOVIMENTS DE LA TRESORERIA MUNICIPAL 2019 (A 31/12/2019) 

  

  

Saldo inicial (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Saldo final (€) 

466.191,00 3.240.918,73 3.198.515,66 508.594,07 

  

  

PERÍODE MIG DE PAGAMENT 2019 (A 31/12/2019) 

  

  

Any Tipus de període Període P.M.P. R.O.Pa. R.O.Pe. 
Total 

pagaments 

(€) 

Total 

pendents 

(€) 
Caràcter 

2019 Trimestral 04 46,67 46,45 47,84 301.761,35 58.138,35 Definitiu 

  

  
P.M.P. = Període mig de pagament 
R.O.Pa. = Ràtio operacions pagades 
R.O.Pe. = Ràtio operacions pendents 
  

  

3.- Expedient: 187/2020 

Data: 21 d’abril de 2020 

Assumpte: Donar compte el Ple municipal de l’Execució Pressupostària, PMP, i moviments 

de Tresoreria del 1r trimestre 2020. 
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1.- Antecedents 

De conformitat amb 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; i la base 112 de les Bases 

d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament d’Alfarràs corresponent a l’exercici 2020; 

aquesta Secretaria Intervenció de l’Ajuntament,  per via de Presidència, es dona compte al Ple 

de l’Ajuntament d’Alfarràs de la següent informació sobre l’execució pressupostària, període 

mig de pagament  i el moviment de la tresoreria municipal: 

  

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020 (A 31/03/2020) 

  
Estat d’ingressos 

  

Econ. Descripció 
Previsions 

inicials 

Estimació 

Previsions 

definitives 

Drets 

reconeguts 

nets 

Recaptació 

líquida 

Exercicis 

tancat 

Recaptació 

líquida 

1 Impostos directes 768.500,00 768.500,00 113.228,32 113.228,32 0,00 

2 Impostos indirectes 6.000,00 6.000,00 2.631,02 2.631,02 0,00 

3 Taxes, preus públics i 

altres ingressos 
410.900,00 410.900,00 35.369,12 34.896,62 6.953,00 

4 Transferències corrents 756.930,87 756.930,87 171.368,03 171.368,03 0,00 

5 Ingressos patrimonials 25.050,00 25.050,00 1.345,22 1.345,22 977,57 

7 Transferències de 

capital 
187.620,43 187.620,43 0,00 0,00 0,00 

8 Actius financers 9.998,70 198.777,74 0,00 0,00 0,00 

  
Estat de despeses 

  

Econ. Descripció Inicials 

Estimació 

Previsions 

definitives 

final 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Pagaments 

líquids 

Exercicis 

tancats 

Pagaments 

líquids 

1 Despeses de personal 729.400,00 729.400,00 155.241,82 155.241,82 168,37 

2 Despeses corrents en 

béns i serveis 
920.250,00 958.363,79 215.049,38 138.120,18 57.323,29 

3 Despeses financeres 19.300,00 19.300,00 3.258,32 3.227,83 0,00 

4 Transferències corrents 35.100,00 44.616,17 4.191,02 4.191,02 5.999,10 

5 Fons de contingència i 

altres imprevistos 
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 Inversions reals 353.555,48 494.702,56 828,55 0,00 2.327,54 

9 Passius financers 97.394,52 97.304,52 25.509,61 25.509,61 0,00 

  

  

MOVIMENTS DE LA TRESORERIA MUNICIPAL 2020 (A 31/03/2020) 
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Saldo inicial (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Saldo final (€) 

508.594,07 491.722,82 568.899,89 431.417,00 

  

  

  

PERÍODE MIG DE PAGAMENT 2020 (A 31/03/2020) 

  

  

Any 
Tipus de 

període 
Període P.M.P. R.O.Pa. R.O.Pe. 

Total 

pagaments (€) 

Total 

pendents 

(€) 
Caràcter 

2020 Trimestral 01 17,08 10,22 37,05 178.438,74 61.222,45 Definitiu 

  
P.M.P. = Període mig de pagament 
R.O.Pa. = Ràtio operacions pagades 
R.O.Pe. = Ràtio operacions pendents 
  

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

Precs i preguntes 

1.- Es dona pas al Sr. Esteve, portaveu del Grup Municipal PSC PSOE,  que pregunta 

primer per la pàgina web de les xarxes, e-.- bandos, valora que la informació 

subministrada per aquest mitjans, no ha estat la idònia o la correcta i no s’ha donat la 

informació necessària principalment davant la situació de pandèmia viscuda. Creu que 

ha existit desinformació, s’han donat informacions errònies o no s’ha informat de 

situacions o mesures a prendre. 

  

El Sr. Alcalde contesta que després de 88 dies confinats i d’informacions improvisades 

de l’administració central si només s’ha errat en dos o tres informacions 

subministrades per l’Ajuntament es considera que el pro mig es prou encertat. 

  

2.- Es comenta també a l’equip de govern que en els camins municipals, ha proliferat 

molta herba i hi ha camins que no es poden transitar i demana a l’Alcaldia la neteja de 

camins, tant del Camí Natural de la Noguera, el Camí al costat del riu, Camí de l’horta 

es demana cura atès que la gent va a caminar sovint. 

  

3.- És pregunta també per part del Sr Esteve, per la contractació d’un vigilant. Es 

valora que ara potser no és el millor moment per contractar un vigilant donada la 
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situació i vol  saber com s’ha contractat, i els criteris seguits per la seva designació. Es 

contesta per l’Alcaldia que s’ha seguit la mateixa bossa en la que l’anterior Alcalde el 

Sr Esteve,  va contractar al darrer vigilant, amb la diferencia que ara  s’ha fet degut a 

incidència sobrevinguda concretament per una situació d’alarma i no de manera 

permanent, com es va fer anteriorment. El Sr Esteve respon que no recordarà les 

vegades que es va retreure per l’oposició la manera de contractar al personal en les 

anteriors legislatures. 

  

4.- Sr. Bitrià portaveu d’ERC, pregunta sobre la Fàbrica i l’incompliment contractual 

en que ha derivat l’execució de les obres  i vol saber si s’ha pres alguna decisió degut 

aquest incompliment, vol saber com estan les obres, situació exacta  i si aquesta ja 

funciona i es troba activa.  

El Sr. Alcalde diu que cada quinze dies es realitza una inspecció d’obra i s’aixeca acta 

de la situació de les obres i un cop es pugui determinar quin és el decalatge de les 

obres es pondran prendre mesures en base a l’aplicació del Plec de clàusules i als 

informes tècnics que siguin necessaris per tal aplicar les acciones acurades a la llei i 

extensió d’aquesta actuacions. El Sr. Bitrià comenta que existeix un incompliment i 

s’ha de determinar si aquest es imputable a l’empresa o no.  

Sr Alcalde aclareix que necessitem informes tècnics que valorin si és o no imputable i 

determinin com han evolucionat les obres, i confirmin si existeix o no la imposició de 

sancions. Sr. Bitrià insisteix que les obres haurien d’haver estat finalitzades el dia 31 

de desembre de 2019. 

  

5.- El Sr Bitrià pregunta per les piscines municipals quant s’obriran... El Sr Alcalde 

contesta que no té resposta ara per aquesta pregunta. Comenta que s’estan realitzat 

algunes reunions amb el diferents municipis confrontants per tenir una resposta 

conjunta  i comuna i determinar si s’obren o no les piscines dels diferents municipis, 

tot tenint una resposta coordinada. El Sr. Alcalde comenta que les prescripcions 

establertes per l’Estat central  per obrir les piscines són molt difícils d’acomplir, i que 

en tot cas suposarien un increment de la despesa del serveis d’uns 10.000, 00 € extres i 

la responsabilitat per qualsevol incidència recau tota en l’Alcalde. No pot donar 

resposta. 

  

  

6.- El Sr Alcalde fa una reflexió respecte a la situació complicada viscuda durant 

aquest període de confinament, amb les dificultats viscudes, i les decisions que s’han 

hagut de prendre encertades a vegades i altres no, inclús improvisades degut a les 

diferents informacions subministrades i/o la desinformació. I manifesta que esperava 

una actitud de recolzament i no de recriminacions i es troba dolgut. 

  

El Bitrià manifesta que per part d’ERC, i del seu Grup Municipal va parlar amb 

l’Alcalde i es va posar a disposició de l’Ajuntament. 

  

El Sr. Esteve manifesta que com a portaveu del grup PSC el que ha trobat a faltar és 
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que en una situació com la viscuda no s’hagi convocat una reunió per posar en 

coneixement quina era la situació, les condicions i s’hagués subministrat més 

informació. Comenta que només té de l’equip de govern dos wasup. El Sr. Alcalde 

comenta que per part del grup PSC donant recolzament té 0 wasups. PSC comenta que 

van presentar una moció per recolzament i ningú els ha dit res. 

  

  

7.- El Sr. Bitrià, pregunta respecte a la situació d’abocaments de runes incontrolades a 

Andaní. El Sr. Alcalde manifesta que ho té pendent, que ha tingut coneixement i 

intentarà prendre mesures l’abans possible per restablir la situació. 

  

8.- El portaveu del Grup Municipal ERC, planteja la necessitat d’un “pipi can”, que 

es fa imprescindible, degut a la situació de alguns vials i carrers al municipi. 

  

Sr. Alcalde comenta que en el programa dels solar actius tenien un patí per aquest 

servei, però que ara ja no disposen d’aquest i s’haurà de buscar un nou. L’Alcaldia 

manifesta que ho tenen pendent. 

  

9.- Finalment el Sr. Alcalde pregunta al Grup d’ERC, que l’altre dia al diari va sortir 

una informació que deia que per part de govern es veta a l’e-bando, i demana un 

aclariment. El Sr. Bitrià diu que es va sol·licitar la publicació a l’e-bando d’una moció 

en favor del comerç local i aquesta no es va publicar. Sr. Alcalde diu que va entrar la 

instancia però no es va entrar el document ni els dies que s’havia de publicar i es va 

requerir per part de l’administrativa aquesta informació per poder publicar-la i no va 

obtenir resposta. Alcaldia creu que aquesta no es manera d’actuar.  

  

Sr. Bitrià manifesta que ells van dir que serien crítics. Es valora que aquesta 

bidireccionalitat s’haurà de millorar. 

  

  

 Es dona per finalitzada la sessió. 
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