ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm.: 3/2013
Caràcter: Ordinari en primera convocatòria
Data: 26 de març de 2013
Horari: de les 21,00 a les 21,53 hores
Lloc: Casa de la Vila
Hi assisteixen:
Antoni Fiol Colomar, alcalde
Antonio Gil Gómez, tinent d’alcalde
Eduard Vives Espuga, regidor
Miquel Gutiérrez Esqueta, regidor
Ramon Manyanich Miquel, regidor
Joan Guàrdia Casanova, secretari
Excusen l’assistència:
Josep Obiols Pérez, regidor
Socors Baño Oller, regidora

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprovar l’acta del dia 26 de febrer
Decrets i Resolucions de l’alcalde
Donar compte Liquidació del pressupost de 2012
Donar compte informe de l’interventor d’avaluació del compliment dels objectius
de la Llei 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
Acceptar subvenció Llar d’infants
Adjudicació provisional de la gestió del servei de subministrament d’aigua potable
a Organyà
Conveni amb els ajuntaments i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la
constitució i aportació a la bossa d’urgències socials
Informes de l’alcaldia
Control dels òrgans de Govern
Precs i preguntes

Acords adoptats, matèries debatudes i desenvolupament de la sessió
1. Aprovar l’acta del dia 26 de febrer
S’aprova l´acta de la sessió ordinària del dia 26 de febrer, per assentiment i sense cap
esmena.

2. Decrets i Resolucions de l’alcalde

Decret núm. 6/2013, de 27 de febrer, de concessió de parades fixes en el mercat municipal
d’Organyà.
Decret núm. 7/2013, de 8 de març, d’anul·lació d’una convocatòria del Ple.
Decret núm. 8/2013, de 18 de març, que aprova la liquidació del pressupost de l’exercici
2012
Decret núm. 9/2013, de 20 de març, que aprova la concessió d’una llicència d’obres a Josep
Vilaginés Riba.

3. Donar compte Liquidació del pressupost de 2012
D’acord amb el que disposa l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’alcalde va aprovar la liquidació del
pressupost de 2012 mitjançant el Decret núm. 8/2013, de 18 de març.
Resultats:
- Resultat pressupostari ajustat:
- Romanent de tresoreria:

73.008,97
194.707,77

El Ple en resta assabentat.

4. Donar compte informe de l’interventor d’avaluació del compliment dels objectius
de la Llei 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
Es dóna compte al Ple de l’informe de l’interventor sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat de l’ajuntament, en relació a l’aprovació del seu pressupost inicial de l’exercici
2013.
L’informe calcula l’acompliment dels tres paràmetres: estabilitat pressupostària, regla de la
despesa i nivell de deute viu. Conclou que el pressupost inicial de l’exercici 2013 compleix
els objectius d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el límit del deute viu,
d’acord amb el que disposa la Llei 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
1. OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
a) Ajustaments segons SEC-95
AJUSTAMENTS
Recaptació ingressos cap. 1
Recaptació ingressos cap. 2
Recaptació ingressos cap. 3
Liquidació PTE 2008
Liquidació PTE-2009
Interessos

IMPORT
24.871,34
- 7.629,39
-1.693,12
2.287,08
1.554,36

OBSERVACIONS

Grau d’execució de la despesa
Inversions realitzades per cte Corporació
Ingressos pressupost U.E.
Op. Reintegrament i execució avals
Aportacions Capital
Despeses pendents d’aplicar al Pressup
Adquisicions amb pag ajornat
Arrendament financer
Préstecs
Altres
TOTAL AJUSTAMENTS A PRESSUPOST

19.390,27

b) Càlcul de la capacitat/necessitat de finançament
entitat
Aj Organyà

Ingressos no
financers
867.866,27

Despesa no
financera
855.076,27

Ajustaments
19.390,27

Capacitat/necessitat
de finançament
32.180,27

Es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb un superàvit de 32.180,27 euros.

2. REGLA DE LA DESPESA
a) informació per a aplicar la regla de la despesa
Concepte
Suma cap. 1-7 de despeses
Ajust despeses no financeres
SEC
Despeses finançades amb fons
finalistes procedents de U.E. i
altres administracions Públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputació
Altres administracions Públiques
TOTAL
DESPESA
COMPUTABLE

Liq exerc
anterior
676.524,51

Pressupost
2013
853.776,27

- 150.982,20

-324.235,85

-136.152,20
-14.830,00

-61.662,65
-262.573,20

525.542,31

529.540,42

Observacions

b) Resultat de la Regla de la despesa
Entitat

Aj Organyà

Despesa
Computable
Liquid 2012
525.542,31

Aplicació Taxa
de referència
(1,7%)
534.476,53

Límit de la
Regla de la
Despesa
534.476,53

Despesa
computable
Pressupost
2013
529.540,42

Es compleix la Regla de la despesa, amb una diferència de 4.936,11 euros.
3. LÍMIT DE DEUTE VIU
a) Estat de moviments i situació del deute

Concepte

A
31/12/2012
Deute viu

PREVISIÓ EXERCICI 2013
Disposat

ENTIT
CRÈDIT
Llarg termini

39.363,81

Amortització
ordinària
12.780,61

39.363,81

12.780,81

26.583,20

ADMONS
PÚBLIQUES
PIE-2008
PIE-2009
TOTAL

13.078,29
6.861,01
6.217,28
52.442,10

3.841,44
2.287,08
1.554,36
16.622,05

9.236,85
4.573,93
4.662,92
35.820,05

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

Amortització
extraordinaria

A
31/12/2013
Deute viu a
26.583,20

594.270,42

Càlcul del deute viu: 26.583,20/594.270,42 = 4,47 %
El deute viu incloent els retorns de PIE-2008 i PIE-2009 fora: 35.820,05/594.270,42 = 6,03 %

5. Acceptar subvenció Llar d’infants
Es dóna compte al Ple de la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 18 de febrer de
2013, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants,
per al curs 2011-2012. A l’ajuntament d’Organyà, se li atorga un ajut per import de 14.300,00
euros, a raó de 1.300 euros per alumne, amb càrrec a la pròrroga del pressupost 2012.
Atès el que preveu la Resolució, cal prendre un acord del Ple d’acceptació d’aquesta
subvenció, i tramitar tota la documentació justificativa de la despesa.
El Ple per unanimitat, acorda:
1r. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament, per un import de
14.300,00 euros, corresponents al curs 2011-2012 i al centre EEI d’Organyà, codi 25008996.
2n. Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament.

6. Adjudicació provisional de la gestió del servei de subministrament d’aigua potable
a Organyà
Vist l’expedient de contractació en procediment obert i tràmit ordinari, per l’adjudicació del
contracte de gestió del servei de subministrament d’aigua potable a Organyà.

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 109 i 110 del
Real Decret Legislatiu 3/2011, 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article 142 del
TRLCSP.
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació.
Fent ús de les atribucions del Ple d’acord amb el que disposa l’article 274.1b) del DL 2/2003,
de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a
l’adjudicació del contracte.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER: Adjudicar provisionalment a CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.U., el contracte
de gestió del servei de subministrament d’aigua potable a Organyà,, que s’haurà de
desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars aprovat per
aquest Ajuntament, pel preu de 4.251,42 euros (IVA exclòs)
SEGON: Comunicar aquest acord a l’adjudicatari, tot indicant-li que disposa d’un termini de
10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el BOP i al
perfil del contractant, per a constituir la garantia definitiva per import de 212,57 euros.
TERCER: Publicar el resultat del procediment d’adjudicació al perfil de l’òrgan del
contractant, i al BOP.

7. Conveni amb els ajuntaments i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la
constitució i aportació a la bossa d’urgències socials
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, aprovà l’any 2009, la creació d’una bossa
extraordinària d’urgències socials. Aquest fons solidari amb aportació dels ajuntaments i del
propi Consell, té la finalitat d’atendre les famílies amb urgències socials.
Aquest nou conveni ha de donar continuïtat a la mesura de suport i es proposa amb les
mateixes condicions i imports que l’aprovat en exercicis anteriors. L’import és de 20.000
euros, dels quals el Consell n’aportarà 15.000,00 i els ajuntaments 5.000,00. La gestió dels
ajuts es realitzarà a través dels serveis socials bàsics de l’Alt Urgell.
El Ple valora positivament de mantenir aquesta iniciativa i manifesta la voluntat de participar
en aquesta bossa social, atès que la situació social i econòmica no millora.
D’acord amb el que preveuen els articles 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals
El Ple adopta per unanimitat els acords següents:
1r. Aprovar el conveni per a la constitució i aportació a la bossa d’urgències socials.
2n. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

8. Informes de l’alcaldia
A) CONSULTORI: S’ha enllestit la signatura del conveni de la tercera fase de les obres del
consultori local, amb tota la dotació econòmica prevista.
B) OBRES PUOSC: S’inicien en els propers dies les obres de l’exercici 2012. Repassa el
detall de les dues actuacions.
C) OBSERVATORI DEL PAISATGE: S’ha establert un marc de col·laboració per tal que el
Departament del Paisatge de la Universitat Autònoma realitzi un estudi del paisatge
d’Organyà, que inclourà una anàlisi de les diverses figures de protecció que es puguin
proposar.
D) ESCOLA: Informa de diverses actuacions que s’executen al pati, a petició de l’AMPA del
centre.
E) CONSULTORI: Preveu el trasllat al nou consultori, abans de l’estiu. Demana d’estudiar
l’ús a què es destinaria la planta baixa de l’ajuntament, a partir d’aleshores.

9. Control dels òrgans de Govern
El senyor Vives tracta aquestes qüestions:
a) Demana si les obres que s’executen a la Carretera arribaran fins a la propietat del senyor
Pedro Saiz. Respon l’alcalde que arribaran fins al límit d’aquesta propietat. Pel que fa a la
font de la Gota, es tracta en realitat d’una filtració.
b) Pregunta quan es realitzarà l’obra del carrer Vilansats? Respon l’alcalde que en els
propers dies s’inicien. Explica també, que els veïns es faran càrrec de la pavimentació del
vial conegut com a carrer Olivers.
c) Pregunta si dins del conjunt d’aquestes obres es podria instal·lar un nou punt de llum a la
zona de la Vilanova. Respon l’alcalde que no està previst en aquests pressupostos i que en
tot cas, caldrà preveure-ho en properes actuacions.

10. Precs i preguntes
Cap regidor no fa ús de la paraula.
L' alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L' alcalde

