ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 21/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

29 de NOVEMBRE de 2019
Extraordinària Urgent
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:30 hores
22:30 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ
Grup municipal de Junts per Torà (JUNTS):
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sra. Laia CEREROLS i SALA
Sr. Felip DURAN i BLASI
Grup municipal d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( PRIMÀRIES):
Sra. Isabel TORRES CRESPO
Sra. Montserrat MIRÓ FOIX
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap.
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següent:
1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.
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2.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica “Renovació de la canonada des del dipòsit
de Guillons fins l’Aguda i el Ramal des de Guillons fins el dipòsit de Fustegueres”.
3.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Torà per a
l’any 2019.
4.- Aprovació, si escau, de la modificació núm. 1/2019 del pressupost de l’exercici 2019.
5.- Dació en compte del grau de compliment del criteris previstos en la disposició
addicional setzena del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre inversions
financerament sostenibles.
6.- Dació compte informe de secretaria intervenció en relació a la distribució del superàvit
2018.
7.- Aprovació, si escau, de la modificació núm. 4/2019 del pressupost de l’exercici 2019
mitjançant crèdit extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari per inversions
financerament sostenibles).
8.- Aprovació, si escau, de la modificació núm. 5/2019 del pressupost de l’exercici 2019
mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari)
9.- Aprovació, si escau, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra
i l’Ajuntament de Torà per la prestació de les funcions del delegat de protecció de dades.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- APRECIAR LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Intervencions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS) es
queixa perquè hi ha tants punts a l’ordre del dia, i perquè es fan tants plens extraordinaris.
La Sra. secretària li respon que tots els punts són urgents sinó no estarien en la convocatòria, i
seguidament li justifica punt per punt, li diu que tenint en compte que provablement el mes de
desembre no es convocaria cap ple ordinari, i que estan subjectes a terminis, a més molts estan
interrelacionats com són els punts 5, 6 7 i 8; ara bé, si considera que els punts no són urgents ja
sap el que ha de fer. Respecte la convocatòria de plens extraordinaris, li respon que fins que no
s’aprova el cartipàs amb el règim de sessions ordinàries, tots els plens són extraordinaris, i els que
s’han fet fins ara són per motius específics, entre d’altres, per temes de disponibilitat d’agenda
d’algun/a regidora, pels terminis en l’aprovació de documents tècnics, per l’aprovació d’una moció,
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per l’aprovació de memòries valorades- fins que no han estat redactades no es podien portar al
ple- i per terminis en la seva aprovació i presentació en el diferents línies de subvenció ha fet que
s’hagin d’aprovar amb caràcter urgent, així com l’aprovació del compte general perquè sens havia
requerit... També li diu que hauria de tenir en compte que les coses han canviat molt en els
darrers anys, la normativa ha afegit moltes funcions i tasques noves a les secretaries,
intervencions i tresoreries d’un ajuntament, en l’àmbit de la intervenció l’aprovació del reglament
de control intern ha suposat efectuar més funcions tant de control com de fiscalització, la nova llei
de contractes implica una nova forma de tramitar els expedients, més documentació, més
informes... L’Ajuntament te mancança de mitjans, no hi ha una capacitat administrativa i tècnica
que permeti absorbir aquest volum de feina, s’intenta fer el màxim possible com és aprovar les
modificacions del pressupost abans d’acabar l’any.
El Sr. Alcalde diu que potser seria més convenient mirar punt per punt i potser així s’entendria i si
algú vol treure algun punt doncs se’n parla.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL diu que no vol entorpir el funcionament de l’Ajuntament i que les
coses s’han d’explicar.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA TÈCNICA “RENOVACIÓ DE LA CANONADA
DES DEL DIPÒSIT DE GUILLONS FINS L’AGUDA I EL RAMAL DES DE GUILLONS FINS EL
DIPÒSIT DE FUSTEGUERES”
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA TÈCNICA “RENOVACIÓ DE LA CANONADA DES
DEL DIPÒSIT DE GUILLONS FINS L’AGUDA I EL RAMAL DES DEL GUILLONS FINS EL
SIPÒSIT DE FUSTEGUERES”.
1.- ANTECEDENTS
1.1.- Atès que aquest Ajuntament té la voluntat de renovar les canonades des del dipòsit de
Guillons fins l’Aguda i el ramal des de Guillons fins el dipòsit de Fustegueres a tal efecte s’ha
redactat una memòria tècnica que localitza els trams de la xarxa que estan més malmesos.
1.2.- Vista la memòria valorada de les obres per a la “Renovació de la canonada des del dipòsit de
Guillons fins l’Aguda i el ramal des de Guillons fins el dipòsit de Fustegueres” redactada per
l’enginyer tècnic d’obres públiques, el Sr. Francesc Roca Rigol, amb un pressupost d’execució per
contracta de 327.722,52 € més IVA.
I el pressupost per administració resultat de la suma del PEC més el projecte, direcció facultativa i
coordinació de seguretat i salut, ascendeix a la quantitat de 344.246,35 € més iva.
1.3.- Atès que en data 26 de juliol de 2019 es va crear pel Ple la Comissió de l’Aigua, la qual té
caràcter de comissió informativa especial i que respon a un assumpte concret, concretament a
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l’estudi del cicle integral de l’aigua (portada d’aigua en alta, subministrament d’aigua potable, entre
d’altres).
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
— Els articles 52.2.o, 234 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
— Els articles 22, 37 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
— Article 22.2 ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
— Els articles 231 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic
— Els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
2.2. En virtut de l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, l’aprovació dels projectes d’obres correspondrà als diferents òrgans de les entitats locals,
segons la distribució de competències en matèria de contractació, a no ser que la seva execució
comporti l’expropiació forçosa, en el cas del qual correspondrà al ple de la corporació.
2.3. D’acord amb l’article 52.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, estableix que serà competent el ple
per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, en el mateix sentit que l’article
22.2.ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la memòria valorada de les obres per a la “Renovació de la
canonada des del dipòsit de Guillons fins l’Aguda i el ramal des de Guillons fins el dipòsit de
Fustegueres” redactada per l’enginyer tècnic d’obres públiques, el Sr. Francesc Roca Rigol, amb
un pressupost d’execució per contracta de 327.722,52 € més IVA.
SEGON.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi
de què qualsevol interessat pugui presentar al·legacions o reclamacions que consideri escaients.
En el cas de què no es presentin al·legacions durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial
s’elevarà a definitiu.
TERCER.-Trametre la memòria valorada als diferents organismes i institucions de la Diputació de
Lleida, Generalitat de Catalunya i de l’Estat, per tal sol·licitar el corresponent ajut econòmic.
QUATRE.- Facultar al Sr. Alcalde, o al regidor/a en qui delegui, per atorgar tots aquells documents
i efectuar aquells tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.”
Intervencions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
No n’hi ha atès que ja va ser explicat i dictaminat en la comissió de l’aigua.
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3.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER A L’ANY 2019
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu:
“APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES
L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER A L’ANY 2019.

RETRIBUCIONS

DEL

PERSONAL

DE

Atès que a l’art. 3.Dos del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic s’estableix que a l’any
2019, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment
global superior al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes
d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació.
A més de l’anterior, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2018
arribés o superés el 2,5 per cent s’afegiria amb efectes d’1 de juliol de 2019, altre 0,25 per cent
d’increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat, l’increment disminuirà
proporcionalment en funció de la reducció que se s’hagi produït sobre aquest 2,5 per cent, de
manera que els increments globals resultants seran:
PIB igual a 2,1: 2,30 %.
PIB igual a 2,2: 2,35 %.
PIB igual a 2,3: 2,40 %.
PIB igual a 2,4: 2,45 %.
Als efectes del disposat en aquest apartat, en allò que a l’increment del PIB es refereix, es
considerarà l’estimació de l’avançament del PIB de cada any publicada per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE). Una vegada publicat l’avançament del PIB per l’INE i, prèvia comunicació a la
Comissió de Seguiment de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball
de 9 de març de 2018, mitjançant Acord del Consell de Ministres s’aprovarà, en el seu cas,
l’aplicació de l’increment del citat Acord es donarà trasllat a les Comunitats Autònomes, a les
Ciutats Autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Atès que l’art. 3.Quatre del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix que la massa
salarial del personal laboral, que podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst en
l’apartat Dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de
comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades per
aquest personal en l’any anterior, tenint en compte l’increment anual consolidat del 1,75 per cent
autoritzat pel 2018.
S’exceptuen, en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador.
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c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions por despeses que hagués realitzat el treballador.
Atès que l’art. 3.Cinc del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix que els funcionaris als que
resulta d’aplicació l’article 76 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat
por Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP), i inclosos en l’àmbit d’aplicació de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, en els termes de la
disposició final quarta de l’EBEP o de les Lleis de Funció Pública dictades en desenvolupament
d’aquest, percebran, en concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a
desembre de 2019, les quanties referides a dotze mensualitats que es recullen a continuació

Per a l’any 2019 els imports del complement de destí corresponent al nivell del lloc de treball que
es desenvolupa, s’estableixen en les següents quanties referides a dotze mensualitats :
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Així com la resta de retribucions complementàries, complements la quantia dels quals estan
aprovats en el pressupost de la Corporació per a cada exercici.
Atès que és voluntat de l’equip de govern de l’Ajuntament de Torà aplicar l’increment legalment
contemplat per a l’any 2019 a les retribucions del personal funcionari i laboral al seu servei.
Atès que consta al vigent Pressupost de l’Ajuntament crèdit adequat i suficient per fer front a
l’increment retributiu al que es fa referència, amb càrrec al Capítol 1 de despeses de personal.
De conformitat amb els articles 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, els articles 163 i 164 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel què s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, l’article 153.1 del Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril i 23.2 b) de la Llei 30/84, de 2 d’agost
i la resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà, l’aprovació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’increment de retribucions per a l’any 2019 d’un 2,25 per cent, més un 0,25 per
cent addicional corresponent a l’increment consolidat de 2018 per l’assoliment d’un increment del
3,1 per cent en el PIB de 2017, al personal funcionari i laboral al seu servei, amb efectes des del
dia 1 de gener de 2019, i fer efectiu l’increment del 0,25 % amb efectes 1 de juliol de 2019.
SEGON.- Determinar que l’increment del 0,25 % s’aplicarà a la nòmina del mes de desembre, en
la qual s’abonarà a més els endarreriments meritats des del dia 1 de juliol de 2019 fins el 30 de
novembre de 2019.
TERCER.- Habilitar els mecanismes pressupostaris (transferències de crèdit entre partides) i
d’altra índole necessaris per a fer efectiu aquest acord.”
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Intervencions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
La Sra. secretària explica el punt dient que al ser una competència plenària es porta al Ple, és un
increment aprovat per Reial Decret, i s’ha de diferenciar dos períodes el que va de gener a juny i
el que va de juliol a desembre d’acord amb el detall que consta a l’acord.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1/2019 DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2019 MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1/2019 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019
MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT
ANTECEDENTS
Per Resolució d’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant
transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està 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 locals
(TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, 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.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, 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.
3. 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.
4. 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).
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1. La normativa jurídica està 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 locals i
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
De conformitat amb el que disposa l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple de
l’Ajuntament els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2019 del Pressupost de
l’exercici 2019, en la modalitat de suplement de crèdit, per un import de 4.274,00 € i d’acord amb
el següent detall:
Suplementar les següents partides del pressupost de despeses:
Programa
16500
45400
92000

Econòmica
62300
61903
62600

Descripció
Aplics enllumenat públic
Arranjament de camins
Equips per a processos informació
TOTAL

Import
54,00 €
4.200,00 €
20,00 €
4.274,00 €

Finançament:
El finançament d’aquestes despeses es durà a terme amb la baixa d’altres partides de despesa.
Baixes o anul·lacions
Programa Econòmica
231002
48000
92900

500

Descripció
Import
A famílies i altres institucions sense
50,00 €
finalitat de lucre
Fons de Contingència
4.224,00 €
TOTAL
4.274,00 €

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
TERCER.- Considerar definitivament aprovat aquest acord en cas que no es presentin
reclamacions, publicar aquesta aprovació definitiva i un resum de la modificació pressupostària a
nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província i remetre una còpia de l'expedient a les
administracions corresponents.
Intervencions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde explica la modificació del pressupost que s’ha d’adequar les partides del pressupost
i que no se’n feia mai en aquest ajuntament quan es una cosa preceptiva .
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS) pregunta
a l’ Alcalde que li recordi quins camins hi ha en aquesta partida.
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Seguidament el Sr. Alcalde li respon quins son, es confiava amb una subvenció de la Diputació
per finançar aquesta despesa però al no sortir la convocatòria això ha fet que s’hagi de modificar
el pressupost. Afegeix que aquest manteniment de camins s’haurà de licitar però es fa una mica
difícil perquè no saps les necessitats que tindràs.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS) diu que
ara tot això s’ha complicat més amb la nova llei de contractes.
5.- DACIÓ EN COMPTE DEL GRAU DE COMPLIMENT DEL CRITERIS PREVISTOS EN LA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETZENA DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE
MARÇ, SOBRE INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
Acord: El Ple de la corporació es dóna per assabentat de l’informe sobre el grau de compliment
dels criteris previstos en la Disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, sobre inversions financerament sostenibles.
“INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte: Grau de compliment del criteris previstos en la Disposició addicional setzena del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre inversions financerament sostenibles
ANTECEDENTS
1. Aprovada la liquidació de l’exercici 2018 i informat l’estat d’execució de les inversions
financerament sostenibles.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF, en endavant) estableix que si la liquidació se situa en superàvit, aquest es
destinarà a reduir el nivell d’endeutament net.
2. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions locals
compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de les Hisendes locals
en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha liquidat l’exercici anterior amb
capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu i el seu període
mig de pagament no supera el valor de 30, podran destinar l’import del superàvit un cop deduïdes,
si escau, les despeses pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions financerament
sostenibles amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’exercici següent.
3. La disposició addicional setzena del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes locals estableix que anualment, conjuntament amb la
liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de l’entitat local i es publicarà al portal web el
grau de compliment dels criteris establerts a la memòria econòmica de la inversió així com del seu
grau d’execució.
CONCLUSIONS
Primer.- L’estat d’execució a 31/12/2018 de les inversions financerament sostenibles provinents de
la distribució del superàvit de l’exercici 2017 ha estat la següent:
Durant l’any 2018 es va aprovar les següents actuacions com a IFS, per aplicar la distribució del
superàvit de l’exercici 2017, acordant pel Ple de la Corporació la respectiva modificació del
pressupost:
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Descripció de l’actuació

Econòmica Grup de
programa
63300
165
63200
342
63200
231
63300
231
61000
454
Capítol 6

Enllumenat públic- Renovació de les lluminàries
Piscines. Reformar interior dels banys
Residència. Arranjament de la teulada
Residència. Adquisició caldera calefacció
Camins veïnals. Actuacions puntuals i
construccions obra civil
TOTAL com a inversions reals

Crèdit
definitiu
18.000 €
20.000 €
28.000 €
14.000 €
17.086,79 €
97.086,79 €

Per tant, tenint en compte que a 31/12/2018 no es va autoritzar els projectes d’inversió
financerament sostenibles -IFS- següents:
Econòmica
63200
63300

Grup de
programa
342
231

Descripció de l’actuació

Import

Piscines. Reformar interior dels banys
Residència. Adquisició caldera calefacció
TOTAL

20.000 €
14.000 €
34.000 €

Sinó que abans de 31/12/2018 es van autoritzar els següents projectes com a IFS:
Exer

Org

Func

Econ.

Sp

Descripció

2018 01
2018 01

23100
16500

63200
63300

01
01

2018 01

45400

61000

01

Arranjament teulada residència
25.763,20 €
Renovació lluminàries del nucli 16.367,90 €
antic
Actuacions puntuals i construcció 17.086,79 €
obra civil
59.217,89 €

Import total FASE A

Import

Estat
a
31/12/2018
Fase A
Fase A
Fase A

SEGON.- Aquest informe se sotmet a coneixement de l’Alcalde per a la seva inclusió a l’ordre del
dia del següent Ple que se celebri.
TERCER.- S’haurà de publicar al portal web l’estat d’execució de les inversions.”
Intervencions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
La Sra. Secretària explica que aquesta informació ja estava a la liquidació del pressupost i el
compte general.
6.- DACIÓ COMPTE INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ EN RELACIÓ A LA
DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT 2018.
Acord: El Ple de la corporació es dóna per assabentat de l’informe de la secretaria interventora
en relació a la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2018.
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“INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
Informe de distribució del superàvit de la liquidació 2018
Tipus Informe de secretaria intervenció
Informe preceptiu
Fets
1. Una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2018 cal tramitar l’expedient de la distribució del
superàvit de la liquidació de l’exercici 2018.
2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de distribució de la liquidació així com encarregar a la
secretaria interventora acctal l’emissió dels informes corresponents.
Fonaments jurídics
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels previstos es
destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de
destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el límit
d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit en
termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte
de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst
a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de
l'exercici 2019 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses
pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles
sempre amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2019, si encara queda
import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.
4. La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió
financerament sostenible.
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 4 d’abril de 2019 de la Direcció general de
Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i Economia i
Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a
despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar
les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels compromisos de despesa
assumits per l'existència de romanents de crèdits incorporables. Cal tenir present l’establert en
l’apartat 13.3.2 referent al compliment del termini legal de pagament a proveïdors i l’apartat 13.4
en relació al destí del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu per l’import
màxim de la capacitat de finançament generada en l’exercici liquidat.
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6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació
pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir amb l’obligació de
destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el pressupost a la
reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment
de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció del nivell d’endeutament net
d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena de la mateixa Llei.
7. El dissabte 30 de març es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 10/2019, de 29 de març, pel
qual es prorroga per a 2019 el destí del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals
per inversions financerament sostenibles .D’acord amb el que s’estableix al Reial decret llei
10/2019, de 29 de març, els ens locals que compleixen els requisits de la disposició addicional
sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, poden destinar el superàvit de 2018 al finançament d’inversió financerament sostenible,
en els termes previstos a la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
D’acord amb l’article 2 del Reial Decret-llei, en relació amb el destí del superàvit pressupostari de
les entitats locals corresponent a 2018 es prorroga per a 2019 l’aplicació de les regles contingudes
en la disposició addicional sisena de a Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per a la qual cosa caldrà tenir en compte la disposició
addicional 16a del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
En el supòsit que un projecte d’inversió no pugui executar-se íntegrament l’any 2019, la part
restant de la despesa autoritzada el 2019 es podrà comprometre i reconèixer en l’exercici 2020,
finançant-se amb càrrec al romanent de tresoreria de 2019, que restarà afectat a aquest fi per
aquest import restant i la Corporació Local no podrà incórrer en dèficit al final de l’exercici 2020.
A conseqüència del Reial Decret-llei 10/2019 es podran aplicar durant 2019 les regles establertes
a la disposició addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, tal com s’ha pogut fer en tots els exercicis
des de l’entrada en vigor d’aquella llei.
Conclusions
1. L'Alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici 2018.
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:
a)
b)
c)
d)

Romanent de tresoreria per a despeses generals: 565.222,47 €
Estabilitat: 227.499,37 €
Rati de deute viu: 25,02 %
Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0,00 €

Per la qual cosa l’entitat local està subjecta a l’article 32 de la Llei orgànica d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
en data 31 de juliol de 2019 té un valor de 17,14 dies.
5. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2019 és de 214.404,00 euros.
Ajuntaments subjectes a l’art. 32 LOEPSF
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6. La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del pressupost.
7. L’import del superàvit és de 219.609,34 euros del qual es dedueixen els següents imports en
concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost i d’adjudicacions finançades
amb fons propis:
Superàvit de la liquidació afectat a la distribució

219.609,34

Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost
Creditors per devolucions d'ingressos
AD finançades amb fons propis
Import a distribuir

21.680,00
197.929,34

8. L’import a distribuir de 197.929,34 euros es distribueix de la següent manera:
Previsió capacitat de finançament 2019

214.404,00

Import mínim de reducció d'endeutament

0,00

Import màxim d'Inversió financerament sostenible

197.929,34

9. Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 186.395,24 euros.
Import de lliure disponibilitat

186.395,24

Cal recordar que el fet de destinar el superàvit a finançar inversió financerament sostenible és
optatiu, en canvi, si de la distribució es deriva a reduir endeutament net, aquest fet és obligatori.
Dit tot això, aquesta intervenció efectua les següents consideracions:
Inversió Financerament Reduir endeutament net
Sostenible
Optatiu
Obligatori
S’ha de tenir en compte que si no es realitza la inversió financerament sostenible, aquest import
caldrà també destinar-lo obligatòriament a reduir endeutament net.
Per la qual cosa, les dates límits relatives a inversions financerament sostenibles derivades
del superàvit de 2017, són les següents:
Fase despesa
Autorització (A)
Disposició (D)
Reconeixement obligació (O)

Termini màxim
abans 31/12/2018
abans 31/12/2019
abans 31/12/2019
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Cal tenir en compte que si en les dates límit dels quadres anteriors no s’ha adjudicat o reconegut
total o parcialment la despesa, l’import no adjudicat o no reconegut s’ha de destinar
obligatòriament a reduir endeutament net.
També s’ha de tenir en compte que si no es realitza la inversió financerament sostenible, aquest
import caldrà també destinar-lo obligatòriament a reduir endeutament net.
Cal recordar que el fet de destinar el superàvit a finançar inversió financerament sostenible és
optatiu, en canvi, si de la distribució es deriva a reduir endeutament net, aquest fet és obligatori.
Inversió Financerament Reduir endeutament net
Sostenible
Optatiu
Obligatori
S’ha de tenir en compte que si no es realitza la inversió financerament sostenible, aquest import
caldrà també destinar-lo obligatòriament a reduir endeutament net.
Per la qual cosa, les dates límits relatives a inversions financerament sostenibles derivades
del superàvit de 2017, són les següents:
Fase despesa
Autorització (A)
Disposició (D)
Reconeixement obligació (O)

Termini màxim
abans 31/12/2018
abans 31/12/2019
abans 31/12/2019

I les dates límits relatives a inversions financerament sostenibles derivades del superàvit de
2018, són les següents:
Fase despesa
Autorització (A)
Disposició (D)
Reconeixement obligació (O)

Termini màxim
abans 31/12/2019
abans 31/12/2020
abans 31/12/2020

Cal tenir en compte que si en les dates límit dels quadres anteriors no s’ha adjudicat o reconegut
total o parcialment la despesa, l’import no adjudicat o no reconegut s’ha de destinar
obligatòriament a reduir endeutament net.
També s’ha de tenir en compte que si no es realitza la inversió financerament sostenible, aquest
import caldrà també destinar-lo obligatòriament a reduir endeutament net.
Essent les dates que som és recomanable que les IFS voluntàries es destinin a amortitzar deute si
es preveu no poder complir la fase A dels projectes d’inversions financerament sostenibles a
31/12/2019.
Seguidament cal efectuar l’anàlisi de l’estat d’execució de les IFS procedents de la distribució del
superàvit del 2017.
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Durant l’any 2018 es va aprovar les següents actuacions com a IFS, per aplicar la distribució del
superàvit de l’exercici 2017, acordant pel Ple de la Corporació la respectiva modificació del
pressupost:
Econòmica
63300
63200
63200
63300
61000
Capítol 6

Grup de
programa
165

Descripció de l’actuació

Import
18.000 €

Enllumenat públic- Renovació de les
lluminàries
342
Piscines. Reformar interior dels banys
231
Residència. Arranjament de la teulada
231
Residència. Adquisició caldera calefacció
454
Camins veïnals. Actuacions puntuals i
construccions obra civil
TOTAL com a inversions reals

20.000 €
28.000 €
14.000 €
17.086,79 €
97.086,79 €

Per tant, tenint en compte que a 31/12/2018 no es va autoritzar els projectes d’inversió
financerament sostenibles -IFS- següents:
Econòmica
63200
63300

Grup de
programa
342
231

Descripció de l’actuació

Import

Piscines. Reformar interior dels banys
Residència. Adquisició caldera calefacció
TOTAL

20.000 €
14.000 €
34.000 €

Sinó que abans de 31/12/2018 es van autoritzar els següents projectes com a IFS:
Exer

Org

Func

Econ.

Sp

Descripció

2018 01
2018 01

23100
16500

63200
63300

01
01

2018 01

45400

61000

01

Arranjament teulada residència
25.763,20 €
Renovació lluminàries del nucli 16.367,90 €
antic
Actuacions puntuals i construcció 17.086,79 €
obra civil
59.217,89 €

Import total FASE A

Import

Estat
a
31/12/2018
Fase A
Fase A
Fase A

Per tant, la part de despesa no autoritzada suma l’import de 37.868,90 € ( 97.086,79 € - 59.217,89
€ fase A) procedents del superàvit del 2017.
Tenint en compte que abans de finalitzar el 31/12/2018 no es va poder efectuar una amortització
anticipada per aquest import, això comporta, que aquest any amb les dades de la liquidació del
2018 s’hauria de fer una amortització anticipada per l’import de 37.868,90 € en virtut de l’art. 28 de
la llei de transparència.
Així mateix aquesta intervenció posa de manifest que si es preveu que a 31/12/2019 les IFS
procedents de la distribució del superàvit 2017 no estaran en fase O, despesa reconeguda, també
s’hauria d’efectuar una amortització anticipada, per l’import de despesa autoritzada però no
reconeguda, abans de finalitzar 31/12/2019. Amb la qual cosa, caldria aprovar la modificació del
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pressupost abans de finalitzar el mes de novembre per poder executar les respectives
amortitzacions
En el supòsit que un projecte d'inversió no pugui executar-se íntegrament el 2019, la part restant
de la despesa autoritzada el 2019 es podrà comprometre i reconèixer a l'exercici 2020 i s’ha de
finançar amb càrrec al romanent de tresoreria de 2019 que quedarà afectat a aquesta finalitat per
aquest import restant i l'entitat local no podrà incórrer en dèficit al final de l'exercici 2020.
L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació
pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir amb l’obligació
de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el pressupost a la
reducció del nivell de deute públic, de conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i
l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció del nivell
d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició addicional sisena de la
mateixa Llei. Així mateix seguint la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens
locals per a l’exercici 2019, en el seu punt 13, en relació al destí dels ingressos superiors als
previstos i del superàvit. I que l’Ajuntament disposi dels recursos líquids suficients per donar
compliment als paràmetres del PMP i la resta de compromisos financers i de despeses de persona
d’acord amb el Pla de tresoreria aprovat.
10. S’informa favorablement a la distribució del superàvit tenint en compte les consideracions
efectuades al llarg d’aquest informe i que a grans trets són les següents:
10.1.- La despesa no autoritzada a 31/12/2018 corresponent a les IFS procedent de la distribució
del superàvit del 2017 suma l’import de 37.868,90 € ( 97.086,79 € - 59.217,89 € fase A).
Tenint en compte que abans de finalitzar el 31/12/2018 no es va poder efectuar una amortització
anticipada per aquest import, això comporta, que aquest any amb les dades de la liquidació del
2018 s’hauria de fer una amortització anticipada per l’import de 37.868,90 € en virtut de l’art. 28 de
la llei de transparència.
10.2.- Així mateix aquesta intervenció posa de manifest que si es preveu que a 31/12/2019 les IFS
procedents de la distribució del superàvit 2017 no estaran en fase O, despesa reconeguda, també
s’hauria d’efectuar una amortització anticipada, per l’import de despesa autoritzada però no
reconeguda, abans de finalitzar 31/12/2019. Amb la qual cosa, caldria aprovar la modificació del
pressupost abans de finalitzar el mes de novembre per poder executar les respectives
amortitzacions.
10.3.- Essent les dates que som és recomanable que les IFS voluntàries ( 197.929,34 €) es
destinin a amortitzar deute si es preveu no poder complir la fase A dels projectes d’inversions
financerament sostenibles a 31/12/2019, seguint la nota informativa sobre el règim de tutela
financera dels ens locals per a l’exercici 2019, en el seu punt 13, en relació al destí dels ingressos
superiors als previstos i del superàvit.
No obstant, l’alcaldia decidirà allò que cregui oportú.”
Intervencions:
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En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
La Sra. Secretària explica que a partir de l’any 2011 van començar unes reformes normatives, es
va modificar la Constitució espanyola prioritzant el pagament de deute, posteriorment s’ha aprovat
diferents lleis com són la LOEPSF que imposa obligacions a les administracions públiques i que
ha comportat modificacions en el TRLRHL ( DA16), obligatorietat de distribuir el superàvit.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 4/2019 DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2019 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI ( APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT
PRESSUPOSTARI PER INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES).
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 4/2019 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI ( APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
PER INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES).
ANTECEDENTS
Per Resolució d’Alcaldia de data 16/11/2019 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació
de crèdit mitjançant crèdit extraordinari per aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici 2018
per a inversions financerament sostenibles, que s’ha de finançar amb el romanent de tresoreria
per a despeses generals ( RLTDG) del 2018 i per les quals no existeix crèdit consignat en el vigent
Pressupost de la Corporació.
Vista la memòria econòmica que consta a l’expedient de les Inversions financerament sostenibles,
que inclou les següents actuacions com a inversions financerament sostenibles:
Grup de programa
160

Descripció de l’actuació
Clavegueram. Substitució del
clavegueram de la Plaça de la Creu

Import
45.000,00 €
45.000,00 €

TOTAL
FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica està 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 locals
(TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, 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.
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El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, 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.
3. 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.
4. 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).
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 3/2019, en la modalitat de crèdit
extraordinari, finançat mitjançat el romanent líquid de tresoreria d’acord amb l’aprovació de
l’aplicació del superàvit de la liquidació de 2018 aprovada i que presenta el següent detall:
Aplicació
Econòmica
61900
Capítol 6

Descripció de l’actuació a inversió
financerament sostenible. Projecte
Clavegueram. Substitució del
clavegueram de la Plaça de la Creu
TOTAL Inversió financerament sostenible
Grup de programa
despesa
16000

Import
45.000,00 €
45.000,00 €

Finançament que es proposa:

Econ.

Descripció

IMPORT

870.00 Romanent de tresoreria per despeses general
Total ingressos

45.000,00
45.000,00 €

TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no
es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Intervencions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
No hi ha comentaris està explicat al punt precedent.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 5/2019 DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2019 MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT I/O CRÈDIT EXTRAORDINARI
(APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI)
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Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“EXPEDIENT NÚMERO 5/2019 REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL
PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT SUPLEMENT DE CREDIT I/O CRÈDIT
EXTRAORDINARI
ANTECEDENTS
Per Resolució d’Alcaldia data 19 de novembre de 2019 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari per l’amortització
anticipada dels préstecs vigents, per la qual no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de
la Corporació.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està 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 locals
(TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, 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.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, 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.
3. 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.
4. 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).
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 5/2019, que cal finançar mitjançat el
romanent líquid de tresoreria d’acord amb l’aprovació de l’aplicació del superàvit de la liquidació
de 2018 aprovada per l’Ajuntament.
SEGON.- El detall de la modificació es:
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Despeses que cal finançar:
Suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari:

Econ.

Prog.

913.00 011
913.01 011

Descripció

Import

Amortització de deutes a llarg termini préstec. ICO
Amortització de deutes a llarg termini. La Caixa

153.823,60
1.176,40

Total crèdits extraordinaris

155.000,00

Finançament que es proposa:
Econ.

Descripció

IMPORT

870.00 Romanent de tresoreria per despeses general
Total ingressos

155.000,00
155.000,00

TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no
es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.”
Intervencions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
No hi ha comentaris està explicat en el punt 6.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA SEGARRA I L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER LA PRESTACIÓ DE LES
FUNCIONS DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA
SEGARRA I L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER LA PRESTACIÓ DE LES FUNCIONS DEL
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES.
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ANTECEDENTS
Atès que en data 3 de maig de 2019 es va aprovar per acord de Ple el conveni de cooperació
interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria
d’assistència informàtica, en què s’establia el compromís per part del Consell Comarcal de la
Segarra de realitzar les tasques de delegat de protecció de dades de l’ajuntament.
Atès que l’objectiu de conveni és regular els drets i obligacions de les parts signants en relació a
l’encàrrec que l’Ajuntament formula al Consell Comarcal de la Segarra, per la prestació del servei
de delegat de protecció de dades mitjançant l’assignació d’un empleat suficientment capacitat per
poder set nomenat delegat de protecció de dades.
Atès que l’aportació econòmica de l’ajuntament al Consell Comarcal, pel finançament del
delegat/da de protecció de dades, és el que es va establir en el conveni de cooperació en matèria
de serveis informàtics que es va formalitzar.
Atès que en data 15/11/2019 té entrada per EACAT (registre número E/001159-2019) un
requeriment de l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) perquè en el termini de 15
dies hàbils es comuniqui la designació del Delegat de protecció de dades de l’Ajuntament.
Atès que en data 26/11/2019 té entrada per EACAT ( registre número E/001181-2019) i REN.
2019/1420, la proposta de conveni per la prestació de les funcions del delegat de protecció de
dades.
El text del conveni és el que segueix:
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I L’AJUNTAMENT de TORÀ
PER LA PRESTACIÓ DE LES FUNCIONS DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Cervera,______________
Entitats que hi intervenen:
El Consell Comarcal de la Segarra, representat pel seu president, Il·lm. Senyor Francesc Lluch
Majoral assistit pel secretari de la corporació, senyor Francesc Sarri Capdevila
L’Ajuntament de Torà, representat pel seu alcalde, l’il·lm., Senyor Magí Coscollola i Andreu,
assistit per la Senyora Núria Castellà Gou, secretària de l’Ajuntament.
Antecedents i motivació
1. En data 25 de maig de 2018, va entrar en vigor el Reglament (UE), 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la directiva 95/46 i les normes estatals de
desplegament que la desenvolupen (LO 15/1999 i RD 1720/2017).
El Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD) ha introduït novetats
molt importants, d’entre les quals cal destacar la necessitat que els responsables i encarregats del
tractament de dades de caràcter personal hauran de designar un Delegat de protecció de dades,
en els supòsits que el propi Reglament així ho determini. Les corporacions públiques són
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encarregades del tractament de les dades personals a les quals tinguin accés en l’àmbit de la
seva activitat pública.
El RGPD estableix que el delegat de protecció de dades serà designat atenent a les seves
qualitats professionals i, en particular, als seus coneixements especialitzats i la pràctica en
matèria de protecció de dades i a la seva capacitat per desenvolupar les seves funcions. Així
mateix, el RGPD preveu la possibilitat que les funcions del delegat de protecció de dades es
contractin externament a través d’un contracte de serveis o bé sigui una persona física, empleat
de l’ajuntament, aquestes dos opcions són difícils de dur a terme als ajuntaments de la comarca
de la Segarra, atès que en el primer cas s’hauria de licitar el servei tot i que l’import es reduït amb
el que això comporta i l’altra opció és inviable en la majoria d’ajuntaments atès que solament
disposen del secretari i un o dos administratius..
2. Diversos municipis de la comarca, en la seva qualitat d’encarregats dels tractament de dades
de caràcter personal, han traslladat al Consell Comarcal de la Segarra la seva inquietud davant la
necessitat d’haver de donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i li
han sol·licitat la seva col·laboració per afrontar les obligacions que se’n deriven, pel fet de no
disposar de mitjans personals suficients en nombre i especialització per assumir aquestes
obligacions. Principalment es detecta, com s’ha dit anteriorment la impossibilitat de designar
d’entre el personal de la corporació un delegat de la protecció de dades, així com el repte derivat
del fet de tenir molt limitada la seva capacitat econòmica per fer-hi front.
En aquest sentit cal posar de relleu que el propi Consell Comarcal de la Segarra, davant de
l’entrada en vigor imminent del RGPD, va externalitzar aquest servei a l’empara de la possibilitat
prevista en el propi Reglament, ja que tampoc disposava dels mitjans materials ni personals, amb
l’especialització requerida, per emprendre les modificacions derivades del Reglament i la futura
Llei Orgànica de Protecció de Dades, amb tot en l’actualitat s’ha designat una empleada del
Consell com Delegada de Protecció de dades, amb suport d’assessorament extern.
No obstant aquesta la situació descrita, tots aquests ens queden obligats al compliment del
RGPD.
El Consell Comarcal disposa de personal que ha realitzat la formació en matèria de protecció de
dades, el qual es podria assignar als ajuntaments per tal que també prestin aquest servei en les
competències que el Consell Comarcal té legalment atribuïdes en matèria d’assistència i
cooperació, que l’obliguen a prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, de
conformitat amb allò que disposa l'article 28.1.a) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, amb la finalitat
que en tots els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat
homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, són de competència local
3. D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic
preveu que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans,
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, sempre que
entre les seves competències hi hagi aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin
els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. Així mateix, l’apartat 3.b) d’aquest article preveu que
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si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que
el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.
4. El Consell Comarcal de la Segarra pretén col·laborar amb els municipis de la comarca en el
compliment de les obligacions derivades de la legislació vigent en matèria de protecció de dades
En virtut d’aquest marc legal, l’ajuntament de Torà està interessat a participar en el benefici que
comporta.
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents
PACTES:
Primer. Objecte del conveni
1.1. Constitueix l’objecte d’aquest conveni regular els drets i obligacions de les parts signants en
relació a l’encàrrec que l’Ajuntament formula al Consell Comarcal de la Segarra, per la prestació
del servei de delegat de protecció de dades mitjançant l’assignació d’un empleat suficientment
capacitat per poder set nomenat delegat de protecció de dades.
1.2. El Consell Comarcal de la Segarra assignarà a l’Ajuntament de Torà un empleat per tal que
aquest el pugui designar delegat de protecció de dades, que haurà de donar compliment a les
tasques següents:
-

Informar i assessorar al responsable o a l’encarregat del tractament i als empleats que
s’ocupin del tractament de les obligacions que els incumbeixin en virtut del RGPD i d’altres
disposicions de protecció de dades de la Unió Europea.

-

Supervisar el compliment d’allò que disposa el propi RGPD i d’altres disposicions de
protecció de dades de la Unió.

Aquestes funcions genèriques del delegat de protecció de dades es poden concretar en tasques
d’assessorament i supervisió en, entre d’altres, les següents àrees:
-

Compliment de principis relatius al tractament, com els de limitació de finalitat, minimització
o exactitud de dades.

-

Identificació de les bases jurídiques dels tractaments.

-

Valoració de compatibilitat de finalitats diferents de les que van originar la recollida inicial
de dades.

-

Existència de normativa sectorial que pugui determinar condicions de tractament
específiques diferents de les establertes per la normativa general de protecció de dades.

-

Disseny i implantació de mesures d’informació als afectats pels tractaments de dades.

-

Establiment de mecanismes de recepció i gestió de les sol·licituds d’exercici de drets per
part dels interessats.

-

Valoració de les sol·licituds d’exercici de drets per part dels interessats.

-

Contractació d’encarregats de tractament, inclòs el contingut dels contractes o actes
jurídics que regulin la relació responsable-encarregat.
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-

Identificació dels instruments de transferència internacional de dades adequats a les
necessitats i característiques de l’organització i de les raons que justifiquin la transferència.

-

Disseny i implantació de polítiques de protecció de dades.

-

Auditoria de protecció de dades.

-

Anàlisi de risc dels tractaments realitzats.

-

Implantació de les mesures de protecció de dades des del disseny i protecció de dades per
defecte adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.

-

Implantació de les mesures de seguretat adequades als riscos i naturalesa dels
tractaments.

-

Establiment de procediments de gestió de violacions de seguretat de les dades, inclosa
l’avaluació del risc per als drets i llibertats dels afectats i els procediments de notificació a
les autoritats de supervisió als afectats.

-

Determinació de la necessitat de realitzar avaluacions d’impacte sobre la protecció de
dades.

-

Realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades.

-

Relacions amb les autoritats de supervisió.

-

Implantació de programes de formació i sensibilització del personal en matèria de protecció
de dades.

-

Existència de normativa sectorial que pugui determinar condicions de tractament
específiques diferents de les establertes per la normativa general de protecció de dades.

-

Disseny i implantació de mesures d’informació als afectats pels tractaments de dades.

-

Establiment de mecanismes de recepció i gestió de les sol·licituds d’exercici de drets per
part dels interessats.

-

Valoració de les sol·licituds d’exercici de drets per part dels interessats.

-

Contractació d’encarregats de tractament, inclòs el contingut dels contractes o actes
jurídics que regulin la relació responsable-encarregat.

-

Identificació dels instruments de transferència internacional de dades adequats a les
necessitats i característiques de l’organització i de les raons que justifiquin la transferència.

-

Disseny i implantació de polítiques de protecció de dades.

-

Auditoria de protecció de dades.

-

Anàlisi de risc dels tractaments realitzats.

-

Implantació de les mesures de protecció de dades des del disseny i protecció de dades per
defecte adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.

-

Implantació de les mesures de seguretat adequades als riscos i naturalesa dels
tractaments.

-

Establiment de procediments de gestió de violacions de seguretat de les dades, inclosa
l’avaluació del risc per als drets i llibertats dels afectats i els procediments de notificació a
les autoritats de supervisió als afectats.

-

Determinació de la necessitat de realitzar avaluacions d’impacte sobre la protecció de
dades.
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-

Realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades.

-

Relacions amb les autoritats de supervisió.

-

Implantació de programes de formació i sensibilització del personal en matèria de protecció
de dades.

De conformitat amb el RGPD, la posició del delegat de protecció de dades comporta el següent:
-

La participació de forma adequada i en temps oportú, en totes les qüestions relatives a la
protecció de dades de caràcter personal.

-

Rebre el recolzament del responsable o encarregat, que haurà de facilitar-li els recursos
necessaris per al desenvolupament de les serves funcions.

-

No rebre cap instrucció en allò que fa referència al desenvolupament d’aquestes funcions i
a no ser destituït ni sancionat pel responsable o l’encarregat per causes relacionades amb
l’exercici d’aquestes funcions.

-

Rendir comptes directament als més alt nivell jeràrquic amb el responsable o encarregat.

Segon. Aportació econòmica.
L’aportació econòmica serà la que es va establir en el conveni de cooperació en matèria de
serveis informàtics que es va formalitzar entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’ajuntament de
Torà.
Tercer. Obligacions de les parts
3.1. Obligacions del Consell Comarcal
Assignar un empleat del Consell Comarcal amb preparació suficient per tal de ser designat
Delegat de protecció de dades de l’ajuntament de Torà.
3.2. Obligacions de l’ajuntament
-

Adoptar el compromís de dotar els pressupostos afectats per la vigència del conveni, amb
la partida suficient per fer front a les obligacions que des del punt de vista econòmic se’n
derivin, i en la quantitat suficient.

-

Pagar l’import de les liquidacions que emeti el Consell Comarcal d’acord amb el que es va
establir en el conveni de col·laboració per serveis informàtics.

Quart. Vigència del conveni
La durada d’aquest conveni és d’un any, amb tot es podrà prorrogar anualment fins un màxim de
4 anys, l’ajuntament caldrà que cada anualitat acordi expressament la voluntat de prorrogar el
conveni i aprovi l’addenda/annex. Abans de finalitzar el termini anterior, les parts podran acordar
una nova pròrroga fins a quatre anys més.
Cinquè. Modificació del conveni
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En principi no es preveu cap causa expressa de modificació d’aquest conveni. Si al llarg de la
seva vigència sorgís una necessitat imprevista i justificada de modificació, requerirà en tot cas
l’acord unànime dels signants.
Sisè. Resolució del contracte
Són causes de resolució d’aquest conveni:
-

La suspensió per causa imputable a l'administració de l'inici de l’objecte d’aquest conveni
en un termini superior a sis mesos des de la data assenyalada en el mateix per al seu inici.

-

El desistiment o la suspensió del conveni per un termini superior a 1 any, acordat per
l'administració contractant.

-

L’acord mutu de les administracions signants.

-

La impossibilitat sobrevinguda legal - material o per l’incompliment greu o manifest de les
seves clàusules.

Setè. Extinció del conveni
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) Per mutu acord.
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
Vuitè. Jurisdicció competent
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció
contenciosa administrativa conèixer les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació,
modificació, resolució i efectes.
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni
per duplicat.
Alcalde,
El president
Magí Coscollola i Andreu

Francesc Lluch Majoral”

FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
-

Article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Article 52 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Els articles 9 i ss, 47 i ss, 140 i ss de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
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-

Article 108 i ss de la L26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
Administracions públiques de Catalunya.
Article 8.f, 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Article 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple.
Per tot, l’exposat es proposa al Ple de la Corporació adoptar els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal de la Segarra i
l’Ajuntament de Torà per la prestació de les funcions del delegat de protecció de dades.
SEGON.- Notificar l'acord d'aprovació del Conveni al Consell Comarcal de la Segarra, d'acord
amb l'establert en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques
TERCER.- Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació.
QUART.- Trametre el conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Facultar al Sr. Alcalde, o persona en qui delegui, per a la signatura dels documents
necessaris per fer efectiu el present acord, de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.”
Intervencions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
La Sra. Secretària explica que l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ens ha
requerit que en 10 dies els hi comuniquem qui és el delegat de protecció de dades, enguany ho
farà el Consell Comarcal de la Segarra i fins aquest dimarts no hem rebut el conveni.
Es tracta de formalitzar el conveni i ara tant el manteniment informàtica com el Delegat de
Protecció de Dades ho farà el Consell Comarcal de la Segarra.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta en compliment
de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 22:30 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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