ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI
Expedient:
Assumpte:

329/2018 PLE 4/2018
Ple ordinari 4/2018

Identificació de la sessió.
Caràcter: Ordinari
Número: 04/2018
Data: 25 d’octubre de 2018
Horari: de 21:05 a 22:05 h.
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Cubells
Assistents.
Il·lm. Sr. Josep Regué Montserrat (alcalde)
Sr. Sebastià Boixadera Brescó (primer tinent d’alcalde)
Sr. Jordi Solé Mirats (tresorer)
Sr. Salvador Soldevila Pedrol (regidor)
Sr. Jordi Casals Fransi (regidor)
Absents.
Sra. Sílvia Castells Ribes (segon tinent d’alcalde)
Sr. Francesc Trepat Canal (regidor)
Assistits per: Edgar Solé Gabarrella (Secretari-Interventor accidental).
ORDRE DEL DIA
1.- Donar compte del nomenament de l’Edgar Solé Gabarrella, com a secretariinterventor accidental de l’ajuntament de Cubells.
2.- Proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora de
l’impost de béns immobles urbà.
3.- Proposta d’aprovació del Compte General 2017.
4.- Donar compte del PMP del 3T 2018.
5.- Donar compte de l’execució pressupostària del 3T 2018.
6.- Donar compte dels informes de morositat del 3T 2018.
7.- Proposta d’aprovació de la memòria valorada de la millora de camins
amb àrid reciclat al terme Municipal de Cubells.
8.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per la licitació de la
construcció d’una ETAP.
9.- Proposta d’aprovació de la Memòria valorada de la Rehabilitació d’uns
antics graners (fase 2ª).
10.- Donar compte de la contractació de personal via urgència, de la agutzil,
Elisabet Ramírez.

11.- Rendició de comptes, donar compte del llistat de les Factures Rebudes.

12.- Precs i preguntes.

1r.- Donar compte del nomenament de l’Edgar Solé Gabarrella, com a secretariinterventor accidental de l’ajuntament de Cubells.
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 114/2018 de 22 d’octubre de 2018.
El Sr. Salvador Soldevila manifesta que no entén el fet que des del Consell Comarcal
no s’atén a la sol·licitud del Ajuntament de Cubells de nombrar un secretari-interventor
propi. El Sr. Alcalde respon que des del Consistori es resta a l’espera que des del
Consell Comarcal es doni una resposta, sobre quan i de quina forma es podrà realitzar
la convocatòria pública per escollir un nou secretari-interventor. A més a més,
puntualitza que la situació administrativa de secretaria del Ajuntament requeria el
nombrament d’un secretari-interventor accidental amb urgència.
El Sr. Salvador Soldevila manifesta que des del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya es mostren disconformes amb la contractació del nou
secretari-interventor accidental, ja què per una banda, el grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya no se els hi ha fet saber ni la baixa del anterior secretari ni
tampoc la contractació del nou. A més a més, considera que per poder contractar un
treballador cal deixar de fer-ho a dit i fer-ho a través d’un procediment regulat amb
unes bases generals que regulin la convocatòria, per tal de garantir els principis de
transparència i d’igualtat d’oportunitats. Finalitza, establint que actuant d’aquesta forma
s’evitarien les possibles prevaricacions administratives. El Sr. Alcalde respon que des
del Consistori es resta a l’espera que es pugui fer una convocatòria pública al mes de
gener perquè la plaça de secretari-interventor pugui ser ostentada per un càrrec públic.

2n.- Proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora de
l’impost de béns immobles urbà.
Tenint en compte que per providència de l’Alcaldia de 22 d’octubre de 2018, es va
acordar iniciar l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal reguladora del impost
sobre bens immobles i encarregar la secretària interventora d’aquest Ajuntament
l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a seguir,

Tenint en compte que el Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals,
Considerant que en particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Per tot això, PROPOSO AL PLE:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2019 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora del impost sobre bens immobles.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica es:
Article 8.1. La quota íntegra del impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els
tipus impositius següents:
- Béns immobles de naturalesa urbana: 0.80%
Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici 2019 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els
criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per
part de l’ajuntament.
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient
i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el
text íntegre de les modificacions efectuades.
Es sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.

3r.- Proposta d’aprovació del Compte General 2017.
“Vist el Compte General de l'exercici 2017, juntament amb tota la seva
documentació annexa a la mateixa, segons la legislació vigent.
Vist que el Titular de la Intervenció Municipal de fons va procedir a la formació del
Compte General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2017, juntament
amb tota la seva documentació annexa al mateix.

Vist que s'han finalitzat aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent,
la Intervenció municipal va procedir a emetre en data 24 d’agost de 2018 els corresponents
informes en relació a l'aprovació del Compte General.
Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en
sessió celebrada en data 17 de maig de 2018, va emetre el corresponent informe preceptiu
en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2017.
Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província data 13 de
juny de 2018 el Compte General –juntament amb l'informe d'aquesta comissió- van ser
objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més,
els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada pel Secretari
General de la Corporació, durant el termini d'exposició al públic d'aquest Compte, i vuit
més, no s'han presentat al·legacions.
Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb el que es
disposa en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, es proposa al ple,
ACORD
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2017, comprès pel Compte
General del propi Ajuntament.
SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació
que la integra a Sindicatura de Comptes, tal com s'estableix en l'article 212.3 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant,
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.”
Es sotmet a aprovació i s’aprova, amb el vot a favor del Sr. Alcalde, el Sr. Sebastià
Boixadera i el Sr. Jordi Solé; amb l’abstenció del Sr. Jordi Casals i el vot en contra del Sr.
Salvador Soldevila.

4rt.- Donar compte del PMP del 3T 2018.
D’acord amb la Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de
desembre pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials recull en l’article primer de modificació de la Llei 3/2004 de morositat article
4 de determinació del termini de pagament. En l’article quart 3 de la mateixa estableix

que els tresorers i en el seu defecte els interventors de les corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament d eles obligacions incloent el número i la quantia global de les obligacions
pendents en els que s’està incompliment el termini. En l’aparat 3 del mateix article
estableix el seu debat al ple i caldrà remetre al Ministeri d’economia i Hisenda i a
l’òrgan de tutela de la respectiva comunitat autònoma. D’acord amb l’article 12 de Llei
25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures del sector públic, estableix l’obligació de l’òrgan de control intern
d’elaborar un informe en el que avaluarà el compliment de la normativa en matèria de
morositat. En el cas de les entitats locals, aquest informe serà elevat al ple.
3r trimestre
Ràtio
Operacions pagades
Operacions pendents pagament
PMP

Import
20,45
6,31
14,82

78.634,94
51.901,19

El Ple de la Corporació resta assabentat del PMP del 3r trimestre 2018 i que per tant,
el Consistori es troba dins dels termini mitjà de pagament.
5è.- Donar compte de l’execució pressupostària del 3T 2018.
De conformitat amb el regulat en l'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el
desenvolupament del mateix realitzat per l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i en
concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, aquest interventor ha donat
compliment a la seva obligació de remissió de subministrament de la informació
trimestral corresponent al 3r trimestre 2018, dins del termini i en la forma escaient.
S’ha bolcat la totalitat de la informació a través de la plataforma telemàtica del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques dins la “Oficina Virtual per a la Coordinació
Financera amb les Entitats Locals”.
S’aporta la següent documentació continguda a l’expedient:
- Pressupost de despeses execució trimestral 3r trimestre 2018
- Pressupost d’ingressos execució trimestral 3r trimestre 2018
- Calendari i pressupost de tresoreria
El Ple de la Corporació resta assabentat de l’execució trimestral corresponent al 3r
trimestre 2018.
6è.- Donar compte dels informes de morositat del 3T 2018.
D’acord amb la Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de
desembre pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials recull en l’article primer de modificació de la Llei 3/2004 de
morositat article 4 de determinació del termini de pagament. En l’article quart .3 de la
mateixa estableix que els tresorers i en el seu defecte els interventors de les
corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis previstos per al pagament d eles obligacions incloent el número i la quantia
global de les obligacions pendents en els que s’està incompliment el termini. En

l’aparat 3 del mateix article estableix el seu debat al ple i caldrà remetre al Ministeri
d’economia i Hisenda i a l’òrgan de tutela de la respectiva comunitat autònoma.
D’acord amb l’article 12 de Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, estableix
l’obligació de l’òrgan de control intern d’elaborar un informe en el que avaluarà el
compliment de la normativa en matèria de morositat. En el cas de les entitats locals,
aquest informe serà elevat al ple.
3r trimestre
Ràtio
Operacions pagades
Operacions pendents pagament
PMP

Import
20,45
6,31
14,82

78.634,94
51.901,19

El Ple de la Corporació resta assabentat del PMP del 3r trimestre 2018 i que per tant,
es troba dins dels paràmetres legals en quan a aquest aspecte.
7è.- Proposta d’aprovació de la memòria valorada de la millora de camins amb
àrid reciclat al terme Municipal de Cubells.
“Atès que l’Ajuntament de Cubells té inclosa en l’anualitat 2018 l’obra de millora de
diversos camins amb àrids reciclats al Terme Municipal de Cubells, per tal de reparar
els camins malmesos, amb un import d’execució de:
103.779,40€ (88.212,49€ de base imposable, més 15.566,91€ d’IVA (21%)),
finançada parcialment per una subvenció de l’ARC amb import de 48.762,00€, i per a
la seva execució els serveis tècnics municipals han elaborat la corresponent memòria
valorada,
Examinada la documentació que l’acompanya,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar inicialment la memòria valorada de millora de diversos camins amb
àrids reciclats al Terme Municipal de Cubells.
SEGON. Sotmetre’l a informació pública pel període de trenta dies hàbils mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament.”
El Sr. Jordi Casals pregunta com es farà front a la inversió d’uns 103.000 euros del
projecte, amb una subvenció d’uns 49.000 euros. El Sr. Alcalde respon que la resta
fins arribar als 103.000 euros de l’obra es cobrirà a través de recursos propis del
Ajuntament.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

8è.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per la licitació de la
construcció d’una ETAP.
Atès que s’ha incoat expedient de contractació per la licitació de la construcció d’una
ETAP, en el que s’ha justificat la necessitat de l’objecte del contracte.
Vist l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment que cal seguir i
l’informe d’intervenció, es proposa al Ple l’adopció del següent acord
PRIMER- Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents en la
“ETAP de Cubells” atès que cal dotar el municipi d’aquest servei, per procediment obert
simplificat.
SEGON- Que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació.
TERCER -Que per l’Interventor municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració
d’aquest.
QUART- Que Secretaria emeti un informe proposta al respecte.
CINQUÈ- Delegar en l’Alcaldia les facultats que corresponen al plenari com a òrgan de
contractació d’aquest contracte, inclosa l’adjudicació, amb subjecció a la proposta de la
Mesa de Contractació.
El Sr. Jordi Casals pregunta si els 55.000 euros es tracta d’una aportació del Ajuntament.
El Sr. Alcalde respon que sí, ja què es tracta del IVA i per tant, no entra dins de la
subvenció.

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
9è.- Proposta d’aprovació de la Memòria valorada de la Rehabilitació d’uns
antics graners (fase 2ª).
“Atès que l’Ajuntament de Cubells té inclosa en l’anualitat 2018 l’obra de la
Rehabilitació integral d’uns antics graners per equipament polifuncional a Cubells (2ª
fase), amb un import d’execució de:
71.563,60€ (59.143,47€ de base imposable, més 12.420,13€ d’IVA (21%)), finançada
per recursos propis.
Examinada la documentació que l’acompanya,
RESOLC:

PRIMER. Aprovar inicialment la memòria valorada de la Rehabilitació integral d’uns
antics graners per equipament polifuncional a Cubells (2ª fase).
SEGON. Facultar al senyor Alcalde perquè d’acord amb el tècnic municipal puguin
fraccionar amb lots l’execució del projecte.”
El Sr. Jordi Casals pregunta si els 71.000 euros que suposarà l’obra de rehabilitació
d’uns antics graners correran a càrrec del Ajuntament. El Sr. Alcalde respon que
l’Ajuntament esta pendent de poder firmar les sol·licituds de les subvencions les quals
havien quedat pendents per la falta de secretari-interventor al consistori.
El Sr. Jordi Casals apunta que és important que al futur bar que s’instal·li surti a
concurs públic, igual que la piscina. El Sr. Alcalde respon que no esta previst que hi
hagi d’haver cap tipus de bar.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
10è.- Donar compte de la contractació de personal via urgència, de la agutzil,
Elisabet Ramírez.
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 104/2018 de 3 de setembre de 2018.
El Sr. Salvador Soldevila manifesta que per poder contractar un treballador cal deixar
de fer-ho a dit i fer-ho a través d’un procediment regulat amb unes bases generals que
regulin la convocatòria, per tal de garantir els principis de transparència i d’igualtat
d’oportunitats. Finalitza, establint que actuant d’aquesta forma s’evitarien les possibles
prevaricacions administratives. El Sr. Alcalde respon que des del Consistori es resta a
l’espera que es pugui fer una convocatòria pública per cobrir la plaça de agutzil.
L’Ajuntament es va trobar en una situació d’urgència per la falta d’agutzil i necessitava
cobrir aquest lloc amb celeritat.
11.- Rendició de comptes, donar compte del llistat de les Factures Rebudes.
Es dona compte al ple de les factures rebudes al registre municipal, des de la número
255/2018 a la 419/2018.

El Sr. Jordi Casals manifesta que hi ha una factura d’uns 7.200 euros als documents
corresponents a plaques solars. El Sr. Alcalde respon que efectivament, hi ha una
placa solar que permet a l’Ajuntament poder recaptar uns ingressos de la companyia.
El Sr. Jordi Casals pregunta a què es deu la factura de 2.674 euros corresponent a
“tub xemeneia extensible”. El Sr. Jordi Solé manifesta que es tracta d’un error de
transcripció.

El Sr. Jordi Casals pregunta quants monitors disposa l’Ajuntament, ja que li sembla car
la partida d’aquest concepte. El Sr. Alcalde respon que són 2 els monitors i que per
tant, l’import de la partida s’ha de dividir entre 2.

12.- Precs i preguntes.

El Sr. Alcalde manifesta que per error de redacció no s’ha inclòs com a punt del ordre
del dia la “Lectura i aprovació del acta del Ple anterior”, la qual es proposarà la seva
aprovació al següent ple.

En relació amb les preguntes proposades per escrit el dia 24 d’octubre de 2018 pel Sr.
Jordi Casals, el Sr. Alcalde en dóna les següents respostes:

1. Manifesta que aquesta actuació ja esta contemplada i posada en marxa, en principi.
Només mancaria afegir una mica de grava i algunes plantes.
2. Manifesta que es tracta d’una proposta que cal tenir en compte perquè es pot aprofitar
per tal de netejar el terreny. Tot i això cal contemplar-ho en el mateix camí, una
vegada la màquina hi estigui treballant.
3. Manifesta que creu recordar que es tracta d’un terreny particular on fa temps cada
propietari es cuidava d’arreglar la seva propietat. El Sr. Salvador Soldevila manifesta
que des de l’Ajuntament sempre s’hi havia col·laborat. El Sr. Alcalde respon que se’n
assabentarà i si afavoreix als veïns de Cubells es tindrà en compte.

El Sr. Alcalde manifesta que les dues mocions del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya es presentaran al pròxim ple, per manca de temps per a la
seva preparació.
El Sr. Alcalde exposa que des de l’Ajuntament s’ha comprat un vehicle tipus furgoneta
de marca Dacia per la agutzil, per tal de facilitar-li el treball.
El Sr. Jordi Casals exposa que en relació amb l’Associació Rutes Saludables
considera car els pals i les senyals, uns 600 i 400 euros. També manifesta que caldria
encomanar al veí Xavier de Cal Tàpies els díptics que pujarien uns 60 euros.
Manifesta que permetria tenir marge de recursos per poder fer la pista de petanca. El
Sr. Alcalde pregunta si hi ha la possibilitat de rebre alguna subvenció al respecte i si
se’n faria ús de la pista de petanca. El Sr. Jordi Casals respon que sí que hi hauria la
possibilitat de què es pogués incloure dins de la subvenció atorgada a Rutes
Saludables. El Sr. Casals finalitza exposant que considera que és una opció atractiva
per poder convidar a la gent del mateix poble i les persones de fora de Cubells de
provar-ho i potser algú s’hi aficionaria.
El Sr. Salvador Soldevila exposa que hi ha un mirall a Cal Malanquenio que s’hauria
de canviar perquè es troba en mal estat i també s’hauria de tapar el forat del Canalet.
El Sr. Josep respon que en quan al mirall es tindrà en compte per poder-lo substituir i
en quan al forat de la carretera, comenta que s’ha demanat però cal fer un informe per
poder-lo presentar i millorar més tram de carretera.
I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde, aixeca la sessió a les 22:05h.
Vist i plau,
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