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ACTA DE LA SESSIÓ DEL  PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Núm.: 11/2019 

Caràcter: ordinari  

Data: dilluns 16 de desembre de 2019 

Horari: 20.03 a 20.26 

Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament 

 

ASSISTENTS 

Mercè Rubió Carré (IxC-AM) 

Josep Ma. Moragues Perramon  (IxC-AM) 

Sandra Martínez Azor (IxC-AM) 

Andrés Fernández Hidalgo (IxC-AM) 

Ramon Alvárez Suárez (IxC-AM) 

Teresa Romeu Vallverdú (IxC-AM) 

 

Joan Súria Orobitg, secretari interventor 

 

ABSENTS 

Ramon Alentorn Gorgues (IxC-AM) (s’excusa) 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del  Ple ordinari de 23 d’octubre de 2019 

i de l’esborrany de l’acta de la sessió del  Ple extraordinari urgent de 20 de novembre de 

2019 

2. Aprovació de la sol·licitud per a projectes singulars que afavoreixin el pas cap una 

economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER i compromís de 

despesa. 

3. Aprovació del pressupost exercici 2020 

4. Aprovació de la segona modificació del pressupost exercici 2019 

5. Informe de batllia. 

6. Precs i preguntes. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Prèvia la convocatòria a l’efecte, assisteixen els regidors i les regidores ressenyats 

anteriorment, constituint el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió, 

assistits pel secretari interventor de l’ajuntament, senyor Joan Súria Orobitg, que dóna 

testimoni de l’acte.   
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1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del  Ple ordinari de 23 d’octubre de 

2019 i de l’esborrany de l’acta de la sessió del  Ple extraordinari urgent de 20 de 

novembre de 2019 

 

La senyora alcaldessa pregunta si algú ha de formular rectificacions a l’esborrany de l’acta 

de la sessió del Ple ordinari de 23 d’octubre de 2019, que ha estat distribuïda juntament amb 

la convocatòria.  Cap regidor ni regidora formula rectificacions i un cop sotmesa a votació 

s’aprova per unanimitat  dels regidors i les regidores assistents. 

 

La senyora alcaldessa pregunta si algú ha de formular rectificacions a l’esborrany de l’acta 

de la sessió del Ple extraordinari urgent de 20 de novembre de 2019, que ha estat distribuïda 

juntament amb la convocatòria.  Cap regidor ni regidora formula rectificacions i un cop 

sotmesa a votació s’aprova per unanimitat  dels regidors i les regidores assistents. 

 

 

2. Aprovació de la sol·licitud per a projectes singulars que afavoreixin el pas cap una 

economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER i compromís de 

despesa. 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD PER A PROJECTES SINGULARS QUE 

AFAVOREIXIN EL PAS CAP UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI EN EL MARC 

DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER I COMPROMÍS DE DESPESA 

 

El RD 616/2017,  de 16 de juny, regula la concessió directa de subvencions a projectes 

singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc 

del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. 

 

Vista la Memòria descriptiva relativa a la mesura 6a, Renovació de les instal·lacions 

d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior i la Declaració responsable. 

 

D’acord amb la vigent normativa de règim local, s’adopta el següent 

 

ACORD: 

 

1. Aprovar la participació i acceptació expressa del procediment regulat pel RD 616/2017, 

de 16 de juny. 

 

2. Aprovar les actuacions que composen el projecte singular subvencionable anomenat 

”Reforma de l’enllumenat públic del municipi de Cervià de les Garrigues” amb un 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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pressupost de 134.106,84 € i el compromís d’habilitar crèdit suficient per a finançar el 

projecte plantejat, en el cas que resulti seleccionat en aquesta convocatòria. 

3. Aprovar la Memòria descriptiva de les actuacions a realitzar i que conformen el projecte 

singular anomenat ”Reforma de l’enllumenat públic del municipi de Cervià de les 

Garrigues”. 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

3. Aprovació del pressupost exercici 2020 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DEL PRESSUPOST EXERCICI 2020 

 

Atès els arts 162 i ss. del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatius a l’aprovació del pressupost, i els 

arts. concordants de la normativa vigent en matèria d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. 

 

Atès l’informe de la intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, l’objectiu 

del deute públic i la regla de la despesa. 

 

Vist l’esborrany de pressupost per a l’exercici 2020 amb la documentació i els annexos 

previstos al Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, que a nivell de capítol presenta el següent resum:  

 

 

DESPESES  

Operacions corrents 663.222,30  

1. Despeses de personal 215.500,00  

2. Despeses en béns corrents i serveis 378.991,04  

3. Despeses financeres 4.831,26  

4. Transferències corrents 63.900,00  

Operacions de capital 133.006,19  

6. Inversions reals 114.443,21  

9. Passius financers 18.562,98  

TOTAL........................... 796.228,49  

 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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INGRESSOS 

Operacions corrents 722.551,44  

1. Impostos directes 246.925,47  

2. Impostos indirectes 2.600,00  

3. Taxes i altres ingressos 225.202,02  

4. Transferències corrents 236.582,95  

5. Ingressos patrimonials 11.241,00  

Operacions de capital 73.677,05  

7. Transferències de capital 73.677,05  

9. Passius financers 0,00  

TOTAL........................... 796.228,49  

 

Per tot això,  i d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i 

l’objectiu del deute públic, s’adopta el següent ACORD: 

 

1. Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici 2020, la plantilla de personal,  les 

bases d’execució i la resta de documentació complementària 

2. Exposar al Butlletí Oficial de la Província el pressupost inicialment aprovat per un 

termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 

reclamacions davant el Ple, el qual disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les. 

3. En cas que no es presentin reclamacions en el termini indicat, el pressupost es 

considerarà definitivament aprovat i s’inserirà resumit per capítols al Butlletí Oficial de 

la Província.” 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

4. Aprovació de la segona modificació del pressupost exercici 2019 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2019 

 

Per providència d’alcaldia de data 28 de novembre de 2019 s’inicia l’expedient 2/2019 per a 

l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 

 

Atès els arts 169, 177 i  179 del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatiu a la modificació del pressupost  

en base a suplement de crèdit finançat  amb majors ingressos i transferències de crèdit entre 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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partides, i els arts. concordants de la normativa vigent en matèria d’estabilitat pressupostària 

i sostenibilitat financera, es proposa la següent relació d’ingressos i despeses a modificar, 

que a nivell de capítol presenta el següent resum:  

 

 

Estat de despeses 

   
1. Despeses de personal 205.900,00 15.067,50 220.967,50 

2. Despeses en béns corrents i serveis 378.597,49 585,99 379.183,48 

3. Despeses financeres 6.683,10 -1.811,99 4.871,11 

4. Transferències corrents 59.564,75 3.245,94 62.810,69 

6. Inversions reals 66.400,00 88.718,83 155.118,83 

9. Passius financers 21.948,02 -264,06 21.683,96 

 

739.093,36 105.542,21 844.635,57 

Estat d'ingressos 

   
1. Impostos directes 232.645,72 22.200,51 254.846,23 

2. Impostos indirectes 1.293,60 0,00 1.293,60 

3. Taxes i altres ingressos 220.090,61 15.148,64 235.239,25 

4. Transferències corrents 243.206,30 0,00 243.206,30 

5. Ingressos patrimonials 9.086,01 0,00 9.086,01 

7. Transferències de capital 32.771,12 68.193,06 100.964,18 

9. Passius financers 0,00 0,00 0,00 

 
739.093,36 105.542,21 844.635,57 

 

 

Per tot això, s’adopta el següent  ACORD: 

 

1. Aprovar l’expedient 2/2019 de suplement de crèdit. 

2. Exposar al públic aquest expedient durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant un 

edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Si no es 

presenten reclamacions, l’acord esdevindrà 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.” 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 
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5. Informe de batllia. 

 

La senyora alcaldessa posa en coneixement del ple els següents decrets: 

 

05-11-2019 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per pavimentar golfes  i sanejar 

escales al carrer Albi 36 

05-11-2019 Autorització a Nutrivall SLU de modificació no substancial a la gestió 

d’animals morts per mitjà d’hidròlisi del centre d’inseminació artificial a la 

pista de Castelldans PK4 

25-11-2019 Renúncia a la subvenció per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la 

construcció 2017 

12-12-2019 Aprovació relació factures 

13-12-2019 Petició pròrroga per a executar l’actuació subvencionada per a la dinamització 

territorial any 2019  

 

La senyora alcaldessa informa que l’ajuntament compleix amb els plaços establerts per la 

normativa vigent en relació el pagament de factures als proveïdors.  

 

 

6. Precs i preguntes. 

 

Cap regidor ni regidora no formula cap prec ni cap pregunta. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual 

estenc, com a secretari, aquesta acta. 

 

El secretari interventor Vist i plau 

 L’alcaldessa 

 

 

 

 

http://cerviadelesgarrigues.cat/

