ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 27 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‐i‐una hores del vint‐i‐set 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 13 D’ABRIL DE 2015.

Vista l`acta de la sessió anterior de data 13 d’abril 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 22 d’abril de 2015 pel qual s’aprova la factura de la notaria Gómez Soler per
import de 175,24 euros, pels honoraris en la firma de l’operació de tresoreria realitzada amb la caixa rural.

‐

Decret d’alcaldia de data 22 d’abril de 2015 pel qual s’aprova la factura de la Daura Romeo S.C per import
de 206,88 euros, pels honoraris en la firma de l’operació de tresoreria realitzada amb la caixa rural.

III.‐ INFORMES DE L`ALCALDIA.

L’alcalde informa del següent:

3.1) El departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural ens notifica la resolució
d’autorització per a la caça major, temporada 2015‐2016 del vedat de caça amb matrícula L‐10.404.
3.2) L’ajuntament de Cogul ens comunica l’aprovació inicial de la modificació del POUM del Cogul, a efectes de
presentar les al∙legacions que considerem oportunes si ens afectés.
3.3) L’OAGRTL ens notifica el tipus impositiu aplicable al municipi de Castelldans en concepte de IBI urbà per aquest
any 2015, i que serà del 0,85, front el 0,935 de l’any anterior. Aquesta rebaixa es deu al fet que, durant els darrers
any, l’estat obligava als municipis que no actualitzaven valors cadastrals a pujar un 10% el seu tipus. Aquest any
s’han actualitzat els coeficient de valor cadastral amb el qual, es preveu un augment del 2% en el padró per aquest
impost, front el de l’anualitat anterior, malgrat la rebaixa del tipus.
3.4) El departament de cultura ens notifica resolució de data 30 de març de 2015 per la qual s’autoritza intervenció
arqueològica preventiva de pròrroga a les zones afectades per la instal∙lació de la xarxa de reg del sistema de
regadiu Segarra Garrigues del sector 9.2 XSMD pis D.
3.5) El ministeri de presidència del govern espanyol ens comunica que a partir del dia 1 de juny de 2015 entraran en
vigor les previsions de la llei 15/2014 de 16 de setembre, per configurar el tauló edictal únic, a través del BOE. A
partir d’aquesta data qualsevol notificació de l’administració en que el interessat aparegui com a desconegut o
s’ignori el lloc o mitjà de notificació, caldrà publicar‐ho en el BOE.
3.6) La diputació de Lleida ens comunica que s’ha fet efectiu el pagament del pla d’assistència financera local 2014,
per import total de 23.632,13 euros, parcialment cobrint el import del FCLC de 2013 i parcialment de 2014.
3.7) La llar d’infants ens fan arribar la informació sobre les inscripcions i pre inscripcions per al curs 2015/2016.
3.8) La diputació de Lleida ens notifica quines empreses públiques estan implantant la metodologia de la factura
electrònica, a efectes del nostre coneixement.
3.9) Abertis autopistes ens comunica que en referència al nostre escrit reclamant la reparació dels desp3erfectes
detectats per efecte de les aigües pluvials entorn al pas inferior situat al p.k.m. 151+714 de l’autopista AP‐2. El seu
escrit resolt que la reparació no es del seu àmbit competencial doncs els desperfectes no en troben en l’OF 146.5, la
qual es troba en bon estat de conservació, sinó en la canalització de les aigües d’escorrentia.
3.10) Endesa energia elèctrica ens comunica que aquest dilluns dia 27 d’abril de 2015 procediran al tall de
subministrament en els punts esmentats en l’avís que prèviament van enviar a aquesta entitat.

IV.‐ INFORMES DE SECRETÀRIA INTERVENCIÓ.

La secretària interventora informa del següent:

4.1) Ingressos rebuts i destinacions. Pròxim ingressos i destinació:

En data 20 d’abril s’ha ingressat en concepte de taxa de subministrament d’aigua primer trimestre de 2015 22.700
euros, els quals han estat destinats al següent:

‐

IRPF primer trimestre 2015: 8.800 euros.

‐

Iva primer trimestre 2015: 440 euros.

‐

Cànon tercer trimestre 2014 ACA: 6.400 euros.

‐

Col∙lectivitat de regants nº17: 3.000 euros. (Entrega a compte derrama ordinària 2015)

‐

Assegurança multi empresarial (Quota març a juny): 1.156 euros.

‐

Serbert: 800 euros.

‐

Notaria Daura Romeo i notaria Gomez Soler. Firma pòlissa de crèdit. 175 euros i 206,88 euros
respectivament.

‐

Càrrecs targetes de crèdit pendents.

‐

Càrrecs quota leasing màquina neteja carrers. 613 euros.

Pròximament es preveu ingressar la primera liquidació del OAGRTL per import aproximat de 5.000 euros, la venta
de la finca rustica municipal per import de 8.000 euros aproximadament. Cal destinar aquests imports de forma
íntegra a Endesa energia elèctrica, doncs així se’ls ha comunicat per a procedir al retard del tall del subministrament
elèctric comunicat mesos enrere.

4.2) Endesa energia elèctrica.

Des d’aquesta secretària es vol informar que el deute amb Endesa es aproximadament de 47.000 euros, i que la
mercantil ha iniciat el procediment per a la corresponent reclamació judicial i per al tall del subministrament elèctric
de diversos punts d’edificis municipals.

En aquest sentit i a efectes de retardar aquests fets, se’ls ha comunicat que se’ls abonaria pròximament un import
de 5.000 euros (es preveus que sigui a finals d’aquest mes) i un import de 8.000 euros a principis del mes vinent.
Amb el compromís d’abonar‐los durant el mes de juny un import considerable a fi de reduir el deute amb la
mercantil. (30.000 a 35.000 euros), amb càrrec al IVTM i arbitris 2015.

No obstant, no han acceptat aquesta previsió, proposant el següent calendari de pagament, que des d’aquesta
secretària intervenció es MNIFESTA la impossibilitat de compliment real, doncs els ingressos futurs no permeten fer
aquestes transferències en les dates proposades:

PROPOSTA ENDESA:

Un cop revisat el escrit, no veiem cap proposta en ferm que ens asseguri el cobrament del deute pendent, és més,
amb la previsió que ens faciliteu el deute s’incrementaria en els propers mesos. La proposta per part de Endesa de
liquidar el deute pendent a data 24 d’abril de 2015 és el següent:

Núm. Agrup

Data fra.

Núm. fres

Import

Data pagament

1370740

13/06/2014

16

4.666,49

27/04/2015

1427636

14/07/2014

6

3.423,99

27/04/2015

1478512

13/08/2014

15

4.566,92

27/04/2015

1527525

15/09/2014

6

4.930,33

25/05/2015

1577047

13/10/2014

19

5.079,58

25/05/2015

1625041

13/11/2014

6

3.387,01

25/05/2015

1673476

15/12/2014

24

4.724,35

25/06/2015

1723273

09/01/2015

6

3.821,76

25/06/2015

1756738

09/02/2015

16

6.531,57

25/06/2015

1804941

09/03/2015

6

3.621,89

25/07/2015

1855087

09/04/2015

17

5.462,25

25/07/2015

Per tant, si accepteu aquesta proposta el calendari de pagament del deute actual seria:

‐

27/04/15 transferència de 12.657,40 €

‐

25/05/15 transferència de 13.396,92 €

‐

25/06/15 transferència de 15.077,68 €

‐

25/07/15 transferència de 9.084,14 €

En quan al tall previst pel proper dilluns està cursat a la distribuïdora i únicament es pot paralitzar amb el pagament
parcial del deute reclamat a la carta de tall, carta que es va enviar al Ajuntament el passat 17 de febrer de 2015 i no
tinc constància que s’hagi enviat cap resposta a la mateixa fins al dia d’avui.

4.3) Període mig de pagament de proveïdors. Primer trimestre 2015.

PRIMER.‐Informe corresponent al PRIMER trimestre del 2015.

Ràtio

Import

Operacions pagades

116,19

61.831,47

Operacions pendents de pagament

168,52

398.680,12

Període mig de pagament a proveïdors

161,49

En dit informe es considera que s’incompleix de forma reiterada el període mig de pagament de proveïdors, ja que
tal previsió no es compleix, ni s’arribarà assolir ni a reduir, si no s’estableix un ordre coherent de pagament de
factures.

SEGON.‐ Informar que la Intervenció municipal ha remés la documentació resultant, al Ministeri d`Hisenda i
Administracions Públiques, mitjançant la plataforma virtual que s’ha disposat a tal efecte.

TERCER.‐ Que el període mig que aquest ajuntament presenta està molt per damunt del que la llei exigeix (30 dies) i
que tot i així no és el real, doncs no es paguen per ordre les factures. Havent‐hi de pendents de l’any 2012, com es
pot comprovar al informe de morositat, i altres que son liquidades, abans del termini legal de venciment.

4.4) Instància NOVOPART S.L.

L’empresa NOVOPART es posa en contacte amb aquesta interventora després de repetits intents de parlar amb
l’alcaldia, a fi efecte de conèixer la previsió de pagament de l’obligació pendent de pagament que aquesta entitat té
amb ells. Estem parlant d’una factura de data 18 d’octubre de 2013, que l’orquestra Nueva Etapa va generar per
l’actuació realitzada durant la festa major del 2013.

Aquesta secretària interventora ha manifestat de forma reiterada la necessitat de pagar per ordre d’entrada les
factures, no obstant no ha pogut donar una previsió de pagament clara a aquesta empresa, doncs no es segueix un
ordre concret, i tampoc es compleix com a regla general els 171 dies de PMP.

En aquest sentit, formulo els oportuns REPARAMENTS, a aquesta pagament desordenats i incontrolats sense cap
tipus d’ordre lògic ni cronològic i em reitero en els informes DESFAVORABLES EMESEOS amb anterioritat on es
manifestava exactament el mateix, i als que s’ha fet cas omís.

4.5) Reunió Serveis Industrials Tarraco.

Davant les reiterades reclamacions d’aquesta empresa a aquest ajuntament, i el cas omís d’aquesta entitat, per a
fer front la factura que data de l’any 2012 i resta pendent de pagament en favor seu i per import de 17.000 euros
aproximadament, l’empresa sol∙licità reunir‐se amb nosaltres.

En data 27 d’abril de 2014 es reuní amb l’alcaldia i amb secretària intervenció i se li proposà fer un pla o calendari
de pagament, per a que, poc a poc es redueixi l’import pendent de pagament.

Des d’aquesta secretària s’han fet diversos plans de pagament que suposen un temps i un estudi i que mai es
compleixen. En aquest sentit efectuo els oportuns REPARAMENTS, al pagament il∙lògic de factures, doncs estem
parlant de factures amb dos i tres anys d’antiguitat, que ja no admeten plans de pagament si no que s’han d’abonar
amb la màxima brevetat possible.

V.‐ INSTÀNCIA JOAN CURCÓ RAMIS

Vista la instància presentada per Joan Curcó Ramis, per la qual sol∙licita es talli un arbre ubicat davant la finca de la
seva propietat de carrer l’Empit número 1 del municipi de Castelldans, a risc que caigui.

Comprovada que la finca on hi ha l’arbre és de propietat municipal.

Realitzada una primera inspecció ocular pels serveis tècnics municipals, es determinà que un arbre d’aquestes
proporcions i d’aquest tipus, amb arrels poc profundes, seria convenient a mode de precaució, en cas de no voler‐lo
talar, almenys esclarir les branques per a que el pes no sigui tant. No obstant, el tècnic municipal també advertí que
no es tracta d’un fet imminent, sinó que es tracta d’un acte per evitar un risc, que pot o no, ocórrer, i que per tant
està en mans de l’equip de govern actuar o no. La tala de l’arbre no és necessària, sinó merament a mode de
precaució.

Per tot això, la junta de govern acorda per unanimitat:

Primer.‐ Contractar els serveis necessaris per a adequar l’arbre que podria suposar un perill, evitant en la mesura
del possible, haver de talar‐lo, si no és estrictament necessari.

Segon.‐ Notificar el present acord a la part interessada.

VI.‐ INSTÀNCIES JOEL BERNAUS BERNAUS.

Vista les instàncies presentades per Joel Bernaus Bernaus en data 14 d’abril de 2015.

Vist l’informe de la secretària interventora de data 20 d’abril de 2015 el qual disposa el següent:

“IVETTE FARRAN DURAN, SECRETÀRIA‐INTERVENTORA ACCTAL. DE L`AJUNTAMENT DE CASTELLDANS.‐ LES
GARRIGUES.‐ LLEIDA.

INFORMA:

Antecedents:

I.

Que la prestació personal i de transport es troba regulada en l’ordenança fiscal número 17 d’aquest
municipi, així com també als articles 128 i següents del real decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Vigent fins el 15 de Juliol de
2015).

II.

Que l’article 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local disposa les
competències pròpies del municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves
competències. L’entitat local pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu aquest article.

III. Que, en aquest sentit, les entitats locals regulen en els seus pressupostos les despeses corrents que
anualment satisfarà l’entitat (capítol II de despeses) i que es financen mitjançant la recaptació de
taxes (entre elles la prestació personal). Dins el capítol II de despesa corrent del pressupost de
l’entitat es troba inclòs obres de manteniment de camins i carrers municipals, neteja de vials,
arranjament d’edificis i qualsevol altre de naturalesa similar.
IV. Que les inversions de nova creació es troben previstes en el capítol VI de despeses del pressupost
municipal. Tals obres poden estar finançades mitjançant la recaptació de les citades taxes i altres
ingressos municipals
V.

Que l’ajuntament té capacitat per comprometre aquestes despeses en exercici de les seves funcions, i per
donar compliment a la llei i als serveis mínims municipals, que estableix la llei de bases de règim local.

VI. Que el plens municipals són públics i en ells es discuteixen les diferents actuacions que l’ajuntament vol
portar a terme.

En aquest sentit INFORMO:

Primer.‐ Que l’ l’ordenança fiscal número 17 reguladora de la prestació personal s’ajusta a la legalitat vigent segons
s’indica en la normativa local, i resulta perfectament aplicable.

Segon.‐ Que l’article 6.2 de l’ordenança fiscal número 17 preveu que l’obligació de prestació es comunicarà per a que
el subjecte passiu manifesti si desitja satisfer l’obligació personalment o en metàl∙lic. En aquest sentit tal notificació
prèvia va ser duta a terme mitjançant la comunicació de la meritació de la taxa, tant de forma individual, com de
forma col∙lectiva. No obstant, caldria modificar l’ordenança en aquest punt, afegint‐hi en l’articulat que de forma
subsidiària i si no es comunica a l’ajuntament, la prestació personal i de transport serà redimida de forma
automàtica en metàl∙lic, un cop meritat l’impost, a efecte d’una redacció més correcta del precepte i una millor
comprensió per part dels subjectes passius. Doncs fins ara, s’ha vingut entenent que la pròpia notificació de la
meritació, era suficient per a que el subjecte passiu elegís la forma de fer front a la taxa. No obstant, tal comunicació
genèrica en forma de edicte, no contempla que es pugui redimir la taxa en forma metàl∙lica, només preveu que s’ha
meritat, i que per tant,els subjectes passius han de fer‐hi front d’una forma o altra. Llavors l’ajuntament si no rep
notificació en contra fa el cobrament en metàl∙lic. A efectes d’esclariment de termes, JA HA ESTAT MODIFICAT
l’articulat en aquest punt, establint que la meritació del impost suposarà el cobrament de la taxa de forma
automàtica, i que ha de ser el subjecte passiu qui, durant el darrer trimestre de l’any anterior ha de comunicar com
voldrà satisfer la taxa, ja que en cas contrari, i de forma subsidiària, l’ajuntament farà el cobrament en metàl∙lic
directament un cop es meriti.

Tercer.‐ Que l’ordenança fiscal número 17 resta vigent des de l’any 1991 i que el cobrament de tal obligació s’ha
vingut fent de forma automàtica un cop s’ha meritat l’impost i s’ha notificat la meritació mitjançant la publicació del
corresponent edicte. Cap subjecte passiu hagi manifestat la voluntat de realitzar la seva aportació en forma de
treball malgrat la possibilitat de fer‐ho tal i com preveu l’ordenança.

Quart.‐ Que l’ordenança fiscal no obliga a comunicar els dies concrets en el qual caldrà desenvolupar aquesta tasca,
disposant només que es procurarà fer evitant el perjudici del contribuent, i tampoc es disposa que calgui especificar
l’obra a la que es referirà en el moment d’aquesta comunicació prèvia.

Cinquè.‐ Que aquesta entitat ha complert amb el requisit previ de comunicar els dies màxim de prestació, sense
necessitat de disposar quins dies exactes seran i a quina o quines obres es referiran.

Per tots aquest motius, CONCLOC:

I.

Retrotreure les actuacions en el moment de meritació de la prestació, fet que suposa permetre al subjecte
passiu l’elecció entre l’abonament de l’obligació en metàl∙lic o bé, mitjançant l’aportació de treball.

No obstant, al tractar‐se de l’exercici 2014, i haver passat el període voluntari de pagament
comunicar al subjecte passiu que resta obligat al pagament de 42,76 euros, import principal meritat
sens interessos ni recàrrec algun.
II.

Informar al subjecte passiu novament dels dies màxims anuals que pot ser cridat a cooperar, que segons
estableix l’article 3 de l’ordenança podran ésser una màxim de 15 dies anuals, sense poder esser més
de tres consecutius.

III. Comunicar al sol∙licitant que durant l’exercici 2015 podrà ser cridat per a cooperar en qualsevol de les
obres que aquesta administració realitzi o que en cas contrari, comuniqui a l’ajuntament en un
termini de 15 dies a comptar des de la recepció d’aquesta notificació, si per a l’exercici 2015 vol
redimir la prestació personal per un import en metàl∙lic.
IV. Suspendre el pagament de la prestació personal que es pugui meritar durant el 2015, fins que el subjecte
passiu comuniqui com prefereix satisfer la prestació.

I perquè així consti, lliuro aquest INFORME, a Castelldans, 20 d’abril de 2015.”

Per tots aquests motius, la junta de govern local acorda:

Primer.‐ Retrotreure les actuacions en el moment de meritació de la prestació i permetre al subjecte passiu
l’elecció entre l’abonament de l’obligació en metàl∙lic o bé, mitjançant l’aportació de treball. No obstant, al tractar‐
se de l’exercici 2014, i haver passat el període voluntari de pagament comunicar al subjecte passiu que resta obligat
al pagament de 42,76 euros, import principal meritat sens interessos ni recàrrec algun.

Segon.‐ Informar al subjecte passiu dels dies màxims anuals que pot ser cridat a cooperar, que segons estableix
l’article 3 de l’ordenança podran ésser una màxim de 15 dies anuals, sense poder esser més de tres consecutius.
Entenent que segons disposa l’ordenança fiscal, no és obligatori especificar els dies que seran i l’obra a la que es
destinarà aquest treball, sinó tant sols comunicar els dies màxims, tal i com es fa en aquesta resolució i l’anterior
emesa.

Tercer.‐ Comunicar al sol∙licitant que durant l’exercici 2015 podrà ser cridat per a cooperar en qualsevol de les obres
que aquesta administració realitzi o que en cas contrari, comuniqui a l’ajuntament en un termini de 15 dies a
comptar des de la recepció d’aquesta notificació, si per a l’exercici 2015 vol redimir la prestació personal per un
import en metàl∙lic. Entenent aquesta com a comunicació com a suficient i fefaent notificació sobre les opcions a
elegir per a l’exercici 2015.

Quart.‐ Suspendre el pagament de la prestació personal que es pugui meritar durant el 2015, fins que el subjecte
passiu comuniqui com prefereix satisfer la prestació, dins el termini de 15 dies a comptar des de l’endemà de la

recepció d’aquesta notificació. En cas de falta de comunicació, l’ajuntament de forma subsidiària aplicarà la
correspondència monetària quan es meriti la prestació personal.

Cinquè.‐ Acceptar el canvi de domicili a efectes de notificacions sol∙licitat, manifestant que la immediatesa del
correu no és un fet que controli l’administració o el contribuent, ja que totes les notificacions son enviades amb
correu certificat i justificant de recepció a efectes de notificar fefaentment qualsevol tipus de resolució i garantir la
recepció per part del interessat tal i com disposa la llei. Així seran enviades les properes notificacions en la nova
direcció facilitada pel interessat.

Sisè.‐ Comunicar el present escrit a la part interessada.

VII.‐ INSTÀNCIES PRESIDENTA AMPA ESCOLA TIMORELL.

Vistes les instàncies presentades per la presidenta de l’AMPA de l’escola Timorell, en les quals es sol∙licita l’ús de la
sala de la llar del productor en diverses dates per a diferents activitats, així com un ajut de caràcter econòmic, per
sufragar les despeses del sopar dels nens de l’escola que es realitza a final de curs.

Vist l’informe desfavorable de la secretària interventora en quant a la concessió de l’ajut econòmic.

La junta de govern local acorda per unanimitat:

Primer.‐ Autoritzar a l’ús de la sala de la llar del productor el proper el proper dia 2 i 3 de maig de 2015 per a la
preparació i posterior realització d’una exhibició de gimnàstica rítmica.

Segon.‐ Encarregar als operaris municipals a preparar el micròfon i l’equip de música la setmana abans per a poder‐
ho utilitzar el dia de l’exhibició.

Tercer.‐ Autoritzar a l’ús de la sala de la llar del productor el proper el proper dia 20 de juny de 2015 per a la festa
de final de curs.

Quart.‐ Notificar el present acord a la part interessada.

VIII.‐ LLICÈNCIES OBRES.

No se’n presenta cap.

IX.‐ 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 i trenta minuts, estenent‐se la
present acta, que jo, la secretària, certifico.

L`ALCALDE

LA SECRETÀRIA ACCTAL.

