ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 13 D’ABRIL DE 2015.

Alcalde‐President: Xavier López Seuma

Regidors: Carme Llovera Carbonell
Elvira Domènech Oró
Josep Simó Aixalà
Annabel Pau Herrera

Secretària interventora accidental: Ivette Farran Duran.

A Castelldans, essent les vint hores del tretze d’abril 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 23 DE MARÇ DE 2015.

Vista l`acta de la sessió anterior de data 23 de març de 2015, és aprovada per unanimitat dels regidors assistents
amb dret a vot.

II.‐ DECRETS DE L`ALCALDIA.

Es presenten els següents:

‐

Decret d’alcaldia de data 7 d’abril de 2015 mitjançant el qual es concedeix un ajut econòmic per import de
800 euros a U.E. Castelldans.

‐

Decret d’alcaldia de data 13 d’abril de 2015 mitjançant el qual es nomena tinent d’alcalde a Annabel Pau
Herrera, per finalització de la situació de baixa en la que es trobava.

‐

Decret d’alcaldia de data 13 d’abril de 2015 mitjançant el qual es nomena tresorera a Annabel Pau
Herrera, per finalització de la situació de baixa en la que es trobava.

‐

Decret d’alcaldia de data 13 d’abril de 2015 mitjançant el qual s’autoritza i habilita com a firma
mancomunada la de la tresorera Annabel Pau Herrera, per finalització de la situació de baixa en la que es
trobava.

‐

Decret d’alcaldia de 13 d’abril de 2015 mitjançant el qual es modifica la composició de la junta de govern
local.

‐

Decret d’alcaldia de data 31 de març de 2015, mitjançant el qual es concedeix llicència d’obres a Josep
Lluís Mor Bernaus, però es requereix per a que s’esmeni i s’aporti documentació en relació amb la
llicència d’activitat i el canvi de nom, restant suspesa la seva concessió fins a aportar tal documentació.

‐

Decret d’alcaldia de data 31 de març de 2015 mitjançant el qual es concedeix llicència d’obres menor a
Rafael Gómez Nievas.

‐

Decret d’alcaldia pel qual s’aproven una sèrie de factures que havien estat girades i carregades
directament en el compte previ, ja que les tenim domiciliades. Les factures suposen els següents imports,
dues de movistar, una per import de 39,71 euros i l’altra per import de ‐32,42 euros. I les dues restat de
l’empresa Fornell Consultors per import de 87,12 euros.

III.‐ INFORMES DE L`ALCALDIA.

L’alcalde informa del següent:

3.1) En data 8 d’abril de 2015 han estat ingressades les següents subvencions, totes elles provinents de la diputació
de Lleida, les quals es desglossen en atenció als següents imports:
‐

Programa d’inversions de la diputació de Lleida. Anualitat 2014. Renovació mobiliari urbà: 8965,31 euros.

‐

Pla d’assistència financera FCLC 2014: 23.632,13 euros.

3.2) Des del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural ens fan arribar la resolució
d’aprovació del Pla tècnic de gestió cinegètica de l’àrea privada de caça amb matrícula L‐10.404 “Castelldans”.
3.3) Des de la direcció general de qualitat ambiental ens inviten a participar en l’activitat visc amb soroll,
organitzada pel dia internacional de la conscienciació envers el soroll. (29 d’abril de 2015).
3.4) Des del MINHAP ens comuniquen la transferència de competència a les comunitats autònomes en quan a la
gestió del fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local.
3.5) Des del MINHAP ens comuniquen l’obligació de comunicar els contractes realitzats durant cada exercici al
registre de contractes del sector públic de la junta consultiva de contractació administrativa de l’estat.
3.6) Des de la diputació de Lleida ens informen de la digitalització i inscripció en el registre oficial de les adreces dels
municipis del territori de Lleida que està fent l’institut cartogràfic i geològic de Catalunya. Degut això ens faran
arribar una proposta de nomenclàtor per tal que l’estudiem i l’aprovem total o parcialment, si s’escau.

3.7) Telefònica ens comunica que procedirà a desmuntar la cabina telefònica del nostre municipi en el termini d’un
mes pel poc ús que se’n fa.
3.8) L’OAGRTL ens comunica la devolució d’unes liquidacions indegudes del IVTM que ens feren pels vehicles de la
flota municipal, els qual estan exempts per estar adherits a un servei municipal.
3.9) Allianz ens comunica que la part proporcional de la pòlissa per multirisc empresarial que ens giraren el primer
trimestre fou retornada i que tornarien a girar‐la passats 26 dies. Actualment, el compte es troba sense suficient
efectiu per fer front al gir.
3.10) El 9 d’abril ens passaren a cobrament el rebut d’escombraries del mes de febrer el qual fou retornat per
manca de corrent en el compte bancari.
3.11) El ministeri de treball i seguretat social ens comunica que s’ha iniciat un expedient d’incapacitat permanent de
Jordi Gonzàlez Tinturé.
3.12) La junta distribuïdora d’herències ens fa coneixedors de la relació d’immobles que provenen d’herències ab
intestat i que s’han d’alienar, entre elles una del nostre terme municipal, ubicada a carrer la saca 21 del municipi de
Castelldans.
3.13) L’ACA ens informa que passaran inspector per comprovar l’estat de lleres dels rius catalans de la conca de
l’ebre, per a que, en cas que ens afecti, col∙laborem en tot el necessari en quant a informació.

IV.‐ INFORMES DE SECRETÀRIA INTERVENCIÓ.

La secretària interventora informa del següent:

Es dóna compte del següent informe, emès en data 8 d’abril de 2015, i que es transcriu de forma literal:

4.1) Ajut U.E. Esportiva Castelldans:

“Castelldans a 8 d’abril de 2015.

INFORME SECRETARIA INTERVENCIÓ

Primer.‐ Que en data 7 d’abril de 2015 tingué entrada en aquest ajuntament una petició d’ajut econòmic per part de
la Unió esportiva Castelldans, per import de VUIT CENTS EUROS, a fi efecte de fer front a les despeses de final de
temporada de futbol 2014/2015.

Segon.‐ Que la partida 481 del capítol III del pressupost de despeses (Transferències corrents) preveu una subvenció
per al futbol per import de MIL EUROS. No obstant, a l’inici de temporada se’ls concedí una subvenció de 2.000
euros.

Tercer.‐ Que no existeix consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa.

Quart.‐ Que existeixen pagaments prioritaris que caldria atendre.

Per tot l’exposat, aquesta secretària intervenció manifesta els oportuns REPARAMENTS a l’atorgament d’aquest
subvenció, mitjançant aquest informe que serà adjuntat en la propera junta de govern que es celebri i s’emet amb el
vistiplau de L’ALCALDE.

LA SECRETÀRIA INTERVENTORA ACCIDENTAL.”

4.2) Subvencions rebudes i destinacions. Pròxim ingressos i destinació:

En data 8 d’abril de 2015 han estat ingressades les següents subvencions, totes elles provinents de la diputació de
Lleida, les quals es desglossen en atenció als següents imports:

‐

Programa d’inversions de la diputació de Lleida. Anualitat 2014. Renovació mobiliari urbà: 8.965,31 euros.

‐

Pla d’assistència financera FCLC 2014: 23.632,13 euros.

S’ha fet front a les següents despeses:

Amb la subvenció provinent del programa d’inversions de la diputació de Lleida, anualitat 2014, per l’actuació
renovació del mobiliari urbà i per import de 8.965,31 euros, calia fer front a les despeses que justificaven aquest
atorgament. Dues d’elles, encara pendents de pagament de l’empresa entorn urbà per import total de 8.509,56
euros. La tercera factura que justificava la despesa total per la qual es concedia la subvenció era de tallers Farré
Farran, no obstant, tal obligació ja havia estat abonada amb anterioritat. Per tant, aquest romanent d’escassos 400
euros es podia destinar a altres obligacions.

Per altra banda, amb l’import rebut pel pla d’assistència financera FCLC 2014 de la diputació de lleida s’ha fet front
a les següents obligacions, de les quals, en algunes, aquesta secretària interventora realitzà amb anterioritat al
pagament els oportuns reparaments i informes desfavorables:

‐

Descobert Catalunya Caixa. 2.100,00 euros. Favorable.

‐

Descobert BBVA. 3.600,00 euros. Favorable.

‐

Traspàs a Caixa rural per fer front al leasing que tenim amb aquella corporació, així com altres obligacions
de targetes de crèdit. 2.000 euros. Favorable, però insuficient per fer front al pagament de la liquidació de
la quota de la pòlissa de crèdit que ascendeix a 2.300 euros, i dels quals sols se n’ha liquidat 900 euros.

‐

Amortització pla proveïdors Bankinter. Operació a ll/t (218.000 euros). 9.753,80 euros. Favorable

‐

Amortització pla proveïdors Bankinter. Operació a ll/t (44.000 euros). 1.982,94 euros. Favorable

‐

Entrega a compte derrama ordinària 2015 Col∙lectivitat de regants 17. 3.000,00 euros. Favorable.

‐

Ajut U.E. Castelldans. 800 euros. DESFAVORABLE.

Pròximament es recaptarà el primer trimestre d’aigua, que asc3endirà aproximadament a 21.800 euros. Aquest
ingrés cal destinar‐lo als següent:

‐

IRPF 1 TIRMESTRE: 12.000,00 euros.

‐

Crèdit Caixa Rural: 6.000,00 euros.

‐

Liquidació pòlissa. 3.200 euros. Resten pendents 2.200 euros aprox.

‐

ACA. 6.400,00 euros.

‐

Col∙lectivitat de regants de Juneda. 3.000,00 euros.

‐

Endesa. 40.000 a 45.000 euros aprox.

‐

Consell comarcal de les Garrigues 47.000 euros aprox.

Veiem doncs, la manca de suficients ingressos per fer front, fins i tot, als pagaments prioritaris, sense comptar amb
els proveïdors que resten pendents de pagament.

V.‐ INSTÀNCIA CODETRAC.

L’empresa Codetrac fa arribar a aquesta corporació una reclamació per iniciar els tràmits de reclamació de les
obligacions pendents de pagament que aquest ajuntament ostenta amb la mercantil, per import total de 9.837,24
euros.

En cas de manca de resolució expressa o tàcita, podran iniciar els tràmits de reclamació davant la jurisdicció
contenciosa.

Un cop comprovat des de secretaria intervenció que l’import total pendent de pagament i reclamat correctament
ascendeix a 9.837,24 euros.

Comprovat també des de secretària intervenció que lligada a aquestes despeses, aquest ajuntament resta a l’espera
del cobrament d’una subvenció finalista per import de 4.316,31 euros, que al tractar‐se d’un recurs finalista haurà
de ser destinat a aquestes obligacions.

Vista i analitzada tota la documentació, la junta de govern local de l’ajuntament de Castelldans acorda per
unanimitat:

Primer.‐ Comunicar a l’empresa la voluntat d’abonar aquests imports amb la màxima celeritat possible, invitant‐los
a concertar una reunió a fi efecte de discutir un pla de pagament.

Segon.‐ Comunicar el present acord a l’empresa interessada.

VI.‐ LLICÈNCIES OBRES.

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‐una hores, estenent‐se la present acta, que jo,
la secretària, certifico.

L`ALCALDE

LA SECRETÀRIA ACCTAL.

