ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANAÜJA
Núm: 1/2015
Dia: 25 de febrer de 2015
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament de Sanaüja
Hora d'inici: 11,30 hores.
Hora acabament: 13,30 hores
Regidors assistents :
Josep Condal Espuga (CiU)
Agustina Vilasaló Assó (CiU)
Juan López Hita (CiU)
Gemma Martínez Sangrà (PSC-PM)
Gerardo Teruel Campos (PSC-PM)
Ma. Rosa Castellà Coletas (PSC-PM)
Regidors absents que han excusat la seva presència: Judit Estadella Brescó (ERCAM)
Secretària:
Mireia Irla Solà, secretària d’aquest Ajuntament (Servei d’Assistència Tècnica del
Consell Comarcal de la Segarra), que fa constar que el Ple es constitueix vàlidament
per existir el quòrum d’assistència legal establert a l’article 90.1 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.D. 2568/86, de
novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
Oberta la sessió, la presidència demana a la secretaria que llegeixi l’ordre del dia,
passant, tot seguit a tractar els següents assumptes :
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Després d’haver llegit l’acta de la sessió ordinària de data 24 de setembre de 2014, el
Ple l’aprova per unanimitat dels assistents.
2.- Aprovació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la cessió dels
equips de música de l’Ajuntament.
L’alcalde proposa acordar l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del preu públic
per a la cessió dels equips de música de l’Ajuntament, amb el següent text:
“Article 1er.- Fonament i naturalesa
1.- De conformitat amb el previst a l'article 127, en relació amb els articles 41 a 47,
ambdós inclusivament, 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, l'Ajuntament de
Sanaüja estableix el règim de preus públics per a la cessió dels equips de música de
l’Ajuntament.
2.- Constitueix l'objecte d'aquest preu públic la utilització dels equips de música de
l’Ajuntament.
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3.- De conformitat amb el que estableix l'article 2.2 del citat Text Refós, i l'article 1 de
la Llei 8/1989, de 13 d'abril, sobre règim de Taxes i Preus Públics, el Preu Públic que
es regula en aquesta Ordenança té el caràcter d'ingrés o recurs de dret públic de la
Hisenda Local i per al seu cobrament ostentarà les prerrogatives establertes legalment
per a la Hisenda de l'Estat, actuant, si escau, conforme als procediments
administratius corresponents.
Article 2on.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del present preu públic les persones o entitats que facin ús
dels equips de música propietat de l’Ajuntament:
-equip gran: Fonestar SA-403C 3500 w
-equip petit: Fonestar ASH-40CD
Article 3er.- Obligació de pagament
L'obligació de pagament d'aquest preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei
que constitueix el seu objecte, entenent per tal el moment en el qual se sol·liciti la
prestació del mateix.
Article 4rt.- Exempcions i bonificacions
S'estableix l’exempció al pagament del preu públic a les associacions sense ànim de
lucre del municipi de Sanaüja.
Article 5.- Quantia del preu públic
Les tarifes són les següents:
- Equip de música gran: 15,00 € / dia
- Equip de música petit: 5,00 € / dia
Article 6.- Fiança
El/la sol.licitant de l’equip de música haurà de dipositar una fiança a l’Ajuntament, que
servirà com a garantia per la bona utilització dels aparells. En el moment que es retorni
l’equip de música, l’Ajuntament retornà l’import de la fiança, sempre que l’equip de
música sigui restituït amb bones condicions.
Caldrà entregar l’equip de música l’endemà de la seva utilització, i si l’endemà és
festiu, el primer dia laborable següent.
Imports de la fiança a dipositar:
-Equip de música gran: 100€ / dia
-Equip de música petit: 50€ /dia
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les quanties dels preus públics regulades en la present Ordenança, s'entén que
inclouen en els seus imports l'IVA corresponent.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor de conformitat amb la normativa legal, i entrarà
en vigor l’endemà de la seva publicació al BOPL.”
L’alcalde proposa al Ple, el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora del preu públic per a la cessió dels
equips de música de l’Ajuntament.
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Segon.-En compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmet l’expedient a informació
pública pel termini de 30 dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació
mitjançant anunci en el BOPL i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè els
interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que
estimin pertinents.
En el supòsit de no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació inicial
s’entendrà aprovat definitivament l’esmentat acord.
L’acord s’aprova per unanimitat dels membres presents.
3.- Aprovació modificació estatus Consorci Localret
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament de Sanaüja en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre
de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret,
d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a
annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot
tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals
consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
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25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la
situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el
personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin
efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o
per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes
convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi
exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de
l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació
d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de
Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels
seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi
l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou
en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la
normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària
pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
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obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213
a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora,
funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa
sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament
de Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o
qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs,
crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol
moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a
l’Assemblea General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració
que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos
adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del
Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.

Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
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b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres
restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la
majoria absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.
A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del
Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la
seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat
com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que
tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i
poder així aconseguir els objectius del Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació
dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin
convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació
pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a
l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en
el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació.
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Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de
15 de desembre 2014.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de
novembre de 2013, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
L’acord s’aprova per unanimitat dels membres presents.
4.- Aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l’any 2015, les bases
d’execució i la relació de llocs de treball.
Vist que l’alcalde ha format el pressupost de l’ajuntament de Sanaüja per a l’anualitat
2015,
Vist l’informe de la interventora,
Vist que el Pressupost conté la documentació i annexos previstos a la Llei d’hisendes
locals.
L’Alcalde de la corporació proposa al Ple l’adopció dels següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de Sanaüja per a
l'exercici econòmic 2015, juntament amb les seves Bases d'execució.
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, que contempla els llocs de treball
reservats a funcionaris i personal laboral.
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General per al 2015, les Bases d'Execució i
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de
presentació de reclamacions pels interessats.
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas que no es presenti cap
reclamació de conformitat amb el què disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de
març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Cinquè- Remetre’n una còpia a l'Administració de l'Estat, i al Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya
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Tot seguit s’inicien les votacions, amb el resultat següent:
Josep Condal Espuga (alcalde) (CiU): a favor
Agustina Vilasaló Assó (CiU): a favor
Juan López Hita (CiU): a favor
Ma. Rosa Castellà Coletas (PSC-PM): s’absté
Gemma Martínez Sangrà (PSC-PM): s’absté
Gerardo Teruel Campos (PSC-PM): s’absté.
5.- Aprovació moció de suport a les reivindicacions dels bombers voluntaris de
Catalunya
Al llarg dels últims anys els Bombers Voluntaris de Catalunya han contribuït
decisivament a conformar l’estructura vital en el model de Seguretat del País, donant
servei a 946 municipis de Catalunya a través del Servei de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. Seguretat que dóna gent
arrelada al Territori, coneixedora del mateix i de la seva població, disposats a donar-ho
tot per als altres i amb disponibilitat 24 hores els 365 dies de l'any, dins els límits que
les seves obligacions laborals els hi ho permeten.
El poble de Sanaüja ha estat testimoni directe en moltes ocasions de la importància i
transcendència que aquest col·lectiu representa per la seguretat del municipi,
participant activament i eficaçment en múltiples situacions de risc, accidents, incendis,
recerques i altres circumstàncies de forma totalment satisfactòria. Només la gent dels
pobles que no disposem d’uns cossos de seguretat assalariats sabem de la
repercussió que aquest col·lectiu té per la protecció del nostre entorn i de les
persones.
Darrerament ens trobem davant una disminució espectacular dels efectius disponibles
en els parcs que pot qüestionar una resposta eficaç a les emergències, sobretot alhora
de produir-se una simultaneïtat de serveis en el territori. L’envelliment natural dels
propis bombers, la inestabilitat i precarietat del mercat de treball, la manca de
convocatòries en els últims anys i la difícil conciliació entre la vida laboral i familiar,
comporta que la capacitat actual dels bombers voluntaris s’estigui afeblint de forma
alarmant, fins al punt que en qualsevol moment es pugui produir la no atenció dels
serveis.
Però encara és més preocupant i lamentable que les condicions de seguretat i salut
dels mateixos bombers voluntaris siguin totalment insuficients en termes de protecció
jurídica, de protecció social, protecció econòmica, i sobretot, en PROTECCIÓ
SANITÀRIA, posant en risc la seva dedicació, compromís i abnegació, així com la
protecció en vers les seves famílies. Difícilment els membres que participen en la
seguretat en emergències d'un país poden exercir-la amb garanties si ells mateixos
estan desprotegits i no hi ha prous efectius per actuar-hi.
Cal plantejar qüestions bàsiques i inajornables que des de fa molt temps els bombers
voluntaris estan plantejant, i que l’acció política dels diferents governs al llarg dels
últims anys no han sabut o volgut resoldre. Per exemple:
- Gaudir de cobertura sanitària en cas d’accident i el suport d’una mútua en
cas de lesions.
- Reconeixement del dret a una incapacitat digne i reglada per causa
d’accident en acte de servei.
- Disposar de la condició d’agent de l’autoritat.
- I resoldre altres aspectes que afecten potser més a l’operativitat i al
reconeixement d’aquest col·lectiu.
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Totes aquestes circumstàncies estan conduint a un perillós deteriorament del sistema,
circumstància denunciada reiteradament per l’Associació de Bombers Voluntaris de
Catalunya i del mateix col·lectiu de bombers voluntaris a través dels seus òrgans. Cal
que el govern de la Generalitat afronti amb determinació aquest problemes i resolgui
les justes reivindicacions d’aquest col·lectiu per poder desenvolupar amb dignitat la
seva tasca en vers la societat i per continuar sent un element indispensable en la
seguretat del nostre territori.
Per això posem de manifest la oportunitat de revisar profundament el model de
seguretat en emergències, reforçant el paper dels bombers voluntaris en aquest
sistema i trobant un millor encaix amb la imprescindible i brillant tasca que porten a
terme els cossos professionals dels bombers de Catalunya.
Això representa una aposta per un NOU MODEL del sistema MIXT basat en un mateix
denominador comú que faci front als problemes i a les mancances actuals. És urgent
un canvi normatiu que possibiliti una llei integradora i unificadora per aconseguir una
millor coordinació i reconeixement de tots els integrants en l’àmbit del Servei de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del nostre país.
És per això que l’alcalde de l’Ajuntament de Sanaüja proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el nostre suport a les justes i necessàries reivindicacions dels
Bombers Voluntaris de Catalunya, denunciant l’immobilisme i la falta de voluntat
política per solucionar aquesta situació.
SEGON.- Instar a l’Honorable conseller d’Interior del govern català perquè mostri una
actitud més decidida i dialogant per tal de resoldre aquesta situació, convocant un grup
de treball amb participació de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, per
donar resposta a les propostes exposades i es configuri un marc normatiu que
garanteixi les demandes legítimes dels bombers voluntaris de Catalunya.
TERCER.- Demanar a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que
recolzin públicament aquesta iniciativa i promoguin iniciatives legislatives que recullin
les demandes exposades, configurant així un verdader sistema mixt que doni resposta
a les necessitats del territori.
QUART.- Traslladar aquesta moció a tots aquells municipis i Consells Comarcals que
disposen d’un Parc de Bombers Voluntaris per tal de que donin suport plenari a
aquesta iniciativa i promoguin els acords previstos en aquesta moció.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’Associació de Bombers Voluntaris de
Catalunya (AS.BO.VO.CA) i al propi col·lectiu de bombers voluntaris de Torà.
L’acord s’aprova per unanimitat dels membres presents.
6.- Aprovació adhesió al manifest de suport al jutge Santiago Vidal per haver
redactat un esborrany d’una hipotètica constitució catalana.
Atès el Manifest de Suport al Jutge Santiago Vidal rebut en aquest Ajuntament pel que
es sol.licita l’expressió del suport i reconeixement a Santiago Vidal, per la llarga i
exemplar trajectòria professional com a magistrat dels jutjats i tribunals a Catalunya i al
servei de la ciutadania.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Atès que és per això que el Manifest es vol dirigir al Consejo General del Poder
Judicial per tal d’exigir el tancament i arxiu de l’expedient disciplinari que es segueix en
contra d’ell, com a represàlia per la seva contribució pública, al marge de la seva
activitat professional i en l’exercici del dret a la llibertat d’expressió, en el moviment
sobiranista de Catalunya.
Atès que en l’esmentat Manifest es pretén exigir que als membres del Consejo
General del Poder Judicial creguin en una societat democràtica on cap persona pot
veure’s perseguida i sancionada per les seves idees, i per tant, abandonin la via de
l’expedient disciplinari contra el Magistrat Santiago Vidal.
És per això que l’alcalde de l’Ajuntament de Sanaüja proposa l’adopció dels següent
ACORD:
PRIMER.- Adherir-nos al manifest de suport al jutge Santiago Vidal per haver redactat
un esborrany d’una hipotètica constitució catalana.
SEGON.- Traslladar aquesta manifestació de suport mitjançant certificat d’aquest
acord a l’adreça de correu electrònica: suportaljutgevidal@gmail.com”
7.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de liquidació del pressupost de l’exercici
2014
Es dona compte als membres del Ple del Decret d’Alcaldia de liquidació del pressupost
de l’exercici 2014 amb el següent text:
“Vist que s'ha format per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de
2014
Atès que liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
Atès que respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa
de manifest, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives,
els drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta
Vist que s'ha complert el que estableix l'art. 92 i següents del Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Vist que per la secretària i la interventora s’han emès els corresponents informes
d’acord amb l'art. 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març pel s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, és per la qual cosa que
RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2014
Segon.- Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi.
L'alcalde,
Josep Condal Espuga
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Sanaüja, 19 de febrer de 2015 »
Els membres del Ple se’n donen per assabentats.

8.- Informes d’alcaldia.
L’alcalde comenta que ha tingut entrada en aquest Ajuntament una sol·licitud per part
d’uns veïns del municipi per la col·locació de la imatge esculpida d’una verge amb nen
al centre de la façana de l’església de Sta. Maria de Sanaüja (declarada com a BCIN,
categoria de monument històric).
Des de l’Ajuntament es va sol·licitar al Departament de Cultura informe per a dur a
terme aquesta actuació, i des de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida
es notifica a aquest Ajuntament un requeriment de documentació, entre d’altres, un
projecte tècnic.
L’alcalde informa també que es va reunir amb el Bisbat, ja que són els propietaris de
l’església, i la solució que es va plantejar és col.locar la imatge esculpida pels veïns del
poble a l’entrada de l’església; i en quan el Bisbat disposi de més finançament posarà
una estàtua de bronze, amb menys pes que la proposada, al centre de la façana.
D’altra banda, l’alcalde també informa de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Lleida, pel recurs núm. 576/2013 interposat per la Delegación
del Gobierno a Catalunya contra l’Ajuntament de Sanaüja, per l’acord de la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Sanaüja de data 12 de juny de 2013 per el que es va
acordar el pagament de la quota per un import de 75,50€ a l’Associació de Municipis
per la Independència com a associat.
La sentència conté el fallo següent “Estimar el recurso contencioso administrativo
interpuesto por parte de la Abogacía del Estado y en consecuencia anular el Decreto
de la Alcaldía del Ayuntamiento de Sanaüja de fecha de 12 de junio de 2013 por el que
se acuerda el pago de la cuota de importe de 75,50€, a la Associació de Municipis per
la Independència”. Contra aquesta sentència no es pot interposar recurs.
9.- Torn obert de paraules.
La regidora Gemma Martínez pregunta si ja s’han dut a terme els donatius que els
membres del Ple van destinar com a renúncia de la indemnització per l’assistència al
Ple extraordinari de 17 de desembre de 2012 i de la paga extra de Nadal de l’alcalde,
en benefici de les dues institucions sense ànim de lucre: la Fundación Intress para la
integración, servei de tuteles, i l’Associació Plançó (Escola d’Educació Especial
Plançó).
L’alcalde contesta que sí, que ja s’han fet les aportacions.

Sense que hi hagi cap més assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió de la
qual n’estenc la present acta que signo per ordre i amb el seu vistiplau.
Vist i plau,
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L’alcalde:

Josep Condal Espuga
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