ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9 ABRIL DE 2020
A Corbins a nou d’abril de dos mil vint i sent les 13.17 hores i sota la Presidència del
Sr. Alcalde Jordi Verdú Paijà assistit per l'infrascrit Secretari, Josep Lluís Prat i
Pascual, van concórrer prèvia citació en forma, els Regidors següents:
Anna Belló Tarsà, Jordi Camats Bernaus, Eric Berga Sese, Anaïs Camarasa Verdú,
Tony Torrelles Biguera, David Lesan Esqué, Enric Camats Jove i Josep Maria
Capdevila Martinez, amb objecte de celebrar sessió ordinària de 1ª convocatòria via
telemàtica, a través de la plataforma Zoom.
1.-LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.Preguntats els Srs. Regidors si tenien alguna objecció a l’Acta que se’ls ha passat junt
amb la convocatòria d’aquest Ple.
Manifesten de forma verbal i de forma escrita:
Que no, quedant aprovada per unanimitat.
2.-DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2019.
El Sr. Alcalde en data 28-2-2020 va disposar el següent decret núm. 2020/41:

1. ANTECEDENTS
1.1 En data 13-02-2020 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
1.2 En data 26-02-2020 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de
la liquidació del pressupost del 2019.
1.3. En data26-02-2020. l'interventor va emetre informe sobre el compliment
dels resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 26-02-2020 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de
la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 a 31 de desembre
del mateix exercici, s'obté el següent resultat:
1.5.1. Pressupost de despeses:
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

1300000
119991,22
1420591,22
1261369,72
12613689,7
1240111,02
21258,7

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

78323,34

1.5.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:
2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1300000
119991,22
1420591,22
1315860,74
3971
1224469,62
87420,12

232976,36
88241,68
144734,68
232154,8

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
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123200,84
0
66136,2
57064,64

AJUNTAMENT DE
Exercici Comptable:

CORBINS
2019

RESULTAT PRESSUPOSTARI

2019

DRETS
OBLIGACIONS AJUSTOS
RECONEGUTS
RECONEGUDES
NETS
NETES
1.299.889,74
932.821,90

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

RESULTAT
367.067,84

12.000,00

23.435,72

- 11.435,72
355.632,12

1.311.889,74

956.257,62

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

305.112,10

-305.112,10

1.311.889,74 1.261.369,72

50.520,02

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

-

0,00

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats am b rom anent de tresoreria per a
despeses grals.

0,00

5. Desviacions de finançam ent negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançam ent positiu de l'exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

50.520,02

1.5.4. Romanent de tresoreria:
AJUNTAMENT DE
Exercici
Comptable:

CORBINS

2019

ROMANENT DE
TRESORERIA a 31/12
IMPORTS
ANY
1. (+) Fons
líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

82.874,63
280.988,60
87.420,12
167.222,64
26.345,84
0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent

89.827,78
21.258,70

(+) de Pressupostos tancats

44864,24

(+) d'operacions no pressupostàries

23.704,84

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

2019

0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació

0,00

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

0,00

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

274.035,45

II. Saldos de dubtós cobrament

136263,29

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

0,00
137.772,16

1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 0 €. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

a235d93fc0324028b21ab87982733d03001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=036

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de
finançament afectat:
- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb
recursos afectats, amb el següent detall:
-

.... per import de ....€
.... per import de ....€

- Incorporació voluntària:
- .... per import de ....€
- .... per import de ....€
Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos
suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la
liquidació del pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de
mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a
pressupost s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7
d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos
motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la
pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 360.214,32
d'acord amb el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

1.311.889,74
956.257,62
355.632,12
-18.224,24
3.575,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.297.241,45
956.257,62
340.983,83
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1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la
Regla de la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació
del 2016 amb aquell que es desprèn de la liquidació del 2019.
La despesa computable de l'exercici 2019 serà la no financera, exclosos els
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes
procedents d’Administracions Públiques i transferències vinculades als
sistemes de finançament de les Corporacions Locals, les despeses finançades
amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de
l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2017 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de
l’economia espanyola que del 2017 al 2019 és del 2,4% i, si s’escau, afegirem
els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les
disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la
liquidació del pressupost 2019 compleix amb l'objectiu de la regla de la
despesa. En aquest cas, l'entitat local compleix / no compleix la Regla de la
despesa amb un marge de 1029,02 €
Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques

Liquidació
exercici 2018
922.861,47
0,00

Liquidació
exercici 2019
910.767,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
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922.861,47

910.767,20
0,00

134.695,14

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

134.695,14

788.166,33
0,027
809.446,82

72.849,40
0,00
942,98
19.751,24
52.155,18
0,00
0,00
0,00
837.917,80

29.500,00
0,00
838.946,82
837.917,80
1.029,02
6,31%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial
i no individual de deute per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i
aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables
a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels
ingressos corrents liquidats consolidats
El volum de deute viu a 31/12/2019, en termes de percentatge sobre els
ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
(-) CCEE, QQUU, Altres..
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
1.299.889,74
0,00
1.299.889,74
1.723.041,32
0,00
132,55%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 3.18 dies.
FONAMENTS DE DRET
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1. La 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.
2. 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, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el
31 de desembre


El resultat pressupostari de l’exercici



Els romanents de crèdit



El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un
pla econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma
general del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del
pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a
reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament
si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,
tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es
regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en
què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos
liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al
Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials,
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers,
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels
ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de
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Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria
de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, que en termes
consolidats figura a la part anterior.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que
se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
3.-DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG
TERMINI PEL PERÍODE 2021-2023.
El Sr. Alcalde en data 10-3-2020 va disposar el següent decret núm.2020/51:

1. ANTECEDENTS
En data 09-03-2020 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, deute públic i regla de la despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix
que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig
termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i
a partir del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb
els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig
termini tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de
contenir:
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la
despesa de les respectives Administracions Públiques.
2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos
i de despeses tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir,
basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les
mesures previstes per al període considerat.
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2.2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d'ingressos i despeses.
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, determina l’obligació de remetre anualment abans
del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els
quals s’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tant, proposo que s’acordi:
3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2021 a 2023, d’acord
amb el següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

LIQUIDACIÓ
2019
688.217
30.827
188.911
410.371
1.563
1.319.890
0
12.000
12.000
0
0
0
1.331.890

PREV LIQ
2020
663.200
30.000
198.000
398.200
5.000
1.294.400
0
0
0
0
0
0
1.294.400

PREVISIÓ
2021
669.832
30.000
201.960
398.200
5.000
1.304.992
0
10.000
10.000
0
0
0
1.314.992

PREVISIÓ
2022
676.530
30.000
205.999
398.200
5.000
1.315.730
0
10.000
10.000
0
0
0
1.325.730

PREVISIÓ
2023
683.296
30.000
210.119
398.200
5.000
1.326.615
0
10.000
10.000
0
0
0
1.336.615

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2019
342.085
545.247
45.490
0
0
932.822
23.436
0
23.436
0
305.112
305.112
1.261.370

2020
366.205
549.000
40.000
0
0
955.205
37.445
0
37.445
0
321.772
321.772
1.314.422

2021
373.529
554.490
35.000
0
0
963.019
15.000
0
15.000
0
277.600
277.600
1.255.619

2022
381.000
565.580
32.000
0
0
978.579
15.000
0
15.000
0
338.083
338.083
1.331.662

2023
388.620
571.236
25.500
0
0
985.355
15.000
0
15.000
0
333.274
333.274
1.333.629
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2019
70.520,02

2020
-20.022,16

2021
59.372,90

2022
-5.932,86

2023
2.985,50

+Crèdits gastats finançats
amb romanent de
tresor.desp.grals.

0,00

57.772,16

37.750,00

97.122,90

91.190,04

+Desviacions de
finançament negatives de
l'exercici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-Desviacions de
finançament positives de
l'exercici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Resultat pressupostari
ajustat

70.520,02

37.750,00

97.122,90

91.190,04

94.175,53

Resultat pressupostari

3.2. Trametre, abans del 14 de març, el pla pressupostari a mig termini al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del
pla pressupostari a mig termini.
4.-APROVACIO DISTRIBUCIÓ
L'EXERCICI 2019.

DEL

SUPERÁVIT

DE

LA

LIQUIDACIÓ

DE

Fets
1. Una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2019 cal tramitar l’expedient de la
distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2019/
2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de distribució de la liquidació així com
encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.
3. L’interventor ha emès:
x OPCIÓ 1. INFORME FAVORABLE amb les consideracions següents: ......
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
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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 14 de juliol 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.
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.
ACORD
1. Aprovar l’expedient de distribució del superàvit de la liquidació d’acord amb el
següent detall:
Ajuntaments subjectes a l’art. 32 LOEPSF
2. S’han recaptat .0,00 euros de més en relació a les previsions inicials no finalistes,
els quals s’hauran de destinar a reduir endeutament net.
Previsions inicials
Recaptació
Capítols 1 a 9
1.300.600,00
1224469,62
CCEE
QQUU
subvencions corrents
subvencions de capital
venda d'inversions reals
formalització de préstecs
Previsions inicials no finalistes
1.300.600,00
1.224.469,62
Reducció d'endeutament

0,00

2. La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del
pressupost.
RTDG 2019
Capacitat de finançament

137.772,16
340.983,83
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Deute viu a llarg termini

1.723.041,32

3. L’import del RTDG és de137.772,16 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

137.772,16

Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost
FONS NECESARIS PER TRESSORERIA
AD finançades amb fons propis
Import a distribuir

80.000,00
57.772,16

4. L’import a distribuir de 57.772,16 euros es distribueix de la següent manera:
Import mínim de reducció
d'endeutament
57.772,16
Import màxim d'Inversió
financerament sostenible
5. Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 0.00 euros.
Import de lliure disponibilitat
0,00
6. Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.

El Sr. Josep Lluís Prat Pascual explica que la reducció de deute del 2020 serà molt
important a final d’any, si es poden mantenir els ingressos, tot i que serà difícil per
culpa del COVID-19, perquè amb l’eixugament extraordinari de deute, es baixaria del
110% d’endeutament, entrant en una nova fase econòmica.
Posat a votació de forma verbal com escrita, dona el següent resultat:
Aprovat per unanimitat del 9 regidors (6 de Corbins Actiu – AC i 3 de Junts per Corbins
– Junts).
5.-PROPOSTA D’ACORD PER L’APROVACIÓ FESTES LOCALS PER A L'ANY
2021.
El Sr. Alcalde proposa a l'Ajuntament en Ple aprovar les dues festes locals per al
proper any 2021, els dies 21 i 24 de maig.
El Sr. Jordi Verdú comunica que la Festa Major de l’any 2020 no es podrà celebrar
deguda a la situació de pandèmia, ja què tots els actes multitudinaris estan prohibits, i
que si la normativa de l’Estat i de la Generalitat ho permeten, s’intentarà posposar les
activitats que es realitzen a la Festa Major, a altres festivitats que es realitzen al
municipi durant l’any. Tot i això, la processó de Santa Quitèria no es podrà posposar ja
què si no es pot celebrar en el seu dia, no té sentit celebrar-la.
El Sr. David Lesan pregunta la intenció d’obrir les piscines trobada la situació actual, i
si hi havia alguna obra pendent de realitzar, i que va lligada a una subvenció, si
l’ajornament d’aquestes podria desembocar en la pèrdua de la subvenció.
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El Sr. Alcalde contesta que sobre les piscines encara no es té cap resposta ja què s’ha
de veure com evoluciona la pandèmia, i quina normativa s’aplicarà, però la intenció es
obrir-les sempre i quan la normativa ho permeti.
Sobre la pregunta de les obres, explica que els terminis administratius estan suspesos,
de manera que si s’està 2 mesos sense poder realitzar les obres, el termini per
finalitzar-les també s’allargaria en el mateix període. Aquestes obres són
-

-

L’asfaltat carrers a través del pla de dinamització local i amb l’ajuda de la
diputació, que s’ha parlat amb l’empresa adjudicada, i entenen que ara no es el
millor moment per realitzar-les, ja que es tracta d’una obra on es necessita
diversos operaris que haurien d’estar junts, i també haurien de tractar amb els
veïns del poble.
Fibra òptica (Wifi4U), es va fer una reunió amb l’empresa Adamo, es tracta
d’una obra on només hi hauria de treballar una persona en cada localització, i
es creu que a finals d’abril es podrien iniciar.
Pel que fa a l’obra de les piscines, dels pressupostos participatius, també es
posposarà per més endavant, i no perilla el termini de finalització per la
subvenció.

El Sr. David Lesan també comenta que aquest estiu serà molt dificultosa l’organització
de Casals d’Estiu, estades, etc. ja què si es poden acabar fent, el més segur es què
s’hagin de limitar les places.
El Sr. Jordi Verdú explica que en una reunió prèvia amb la Generalitat amb les
diputacions, consells i clubs esportius, hi havia molta indecisió i por pel que fa a la
organització d’estades i de continuar amb les seves activitats. Fins i tot es parlava
directament de la temporada vinent, donant l’actual ja per perduda.
Posat a votació de forma verbal com escrita, dona el següent resultat:
Aprovat per unanimitat del 9 regidors (6 de Corbins Actiu – AC i 3 de Junts per Corbins
– Junts).

6.-APROVACIÓ CONVENI US ESCORXADOR MUNICIPAL.Es proposa a l’Ajuntament en ple la aprovació del Conveni de cessió d’us de
l’escorxador Municipal
CONVENI
I.- Que L’Ajuntament es propietari d’un Escorxador Municipal situat al C/
Benavent s/n, amb el Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris
(RSIPAC) núm.10.04491/CAT i amb el Registre General Sanitari (RGS) núm.
10.4367/L del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
II.- Que el Sr. Jaume Camarasa Lesan Regenta un establiment de carnisseria i
xarcuteria.
III.- Que per al normal funcionament de l’establiment comercial que regenta la
Sr. Jaume Camarasa Lesan, aquest necessita fer ús de les instal·lacions de
l’Escorxador Municipal de forma periòdica al llarg de l’any.
Que amb aquest fi, ambdues parts han mantingut converses, i com a resultat
de les mateixes han fixat línies de col·laboració i de cessió , i és en aquest
sentit què
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ACORDEN
PRIMER.- L’Ajuntament cedeix a la Sr. Jaume Camarasa Lesan l’ús de les
instal·lacions de l‘Escorxador Municipal per un període de 4 anys.
SEGON.- El Sr. Jaume Camarasa Lesan abonarà la taxa municipal que tingui
aprovada l’Ajuntament . El Sr. Jaume Camarasa Lesan es farà càrrec de totes
les despeses que es generin de l’ús de les instal·lacions de l’escorxador
municipal: Taxes, canons, despeses de funcionament, despeses de
consumibles i despeses de reparació i manteniment de les instal·lacions de
l’escorxador municipal. Taxa per la recollida de residus, taxa d’inspecció
sanitària, gas, llum, aigua, etc. i/o altres que es puguin esdevenir. Es podrà fer
entregues a comptes trimestralment a descomptar de la liquidació anual que
es farà durant el primer trímetre de l’any següent.
TERCER.- L’Ajuntament durant el primer trimestre de l’any comunicarà a la Sr.
Jaume Camarasa Lesan el detall de les despeses de les instal·lacions de
l’escorxador municipal, i que tal com s’esmenta en el punt anterior correran a
càrrec del Sr. Jaume Camarasa Lesan
QUART.- L’Ajuntament es reserva el dret de poder utilitzar les esmentades
instal·lacions municipals i cedir l’ús de les mateixes de forma puntual als
particulars que ho sol·licitin per dur a terme la matança domèstica del porc. En
aquests casos es coordinarà prèviament amb la Sr. Jaume Camarasa Lesan.
CINQUÈ.- El Sr. Jaume Camarasa Lesan, es farà càrrec de la neteja de les
instal·lacions de l’escorxador municipal, a excepció de les ocasions puntuals
en que aquest sigui utilitzat per l’Ajuntament o particulars. En aquest cas es
deixaran les instal·lacions en perfecte estat d’ordre i neteja.
SISÈ.- Els desperfectes i les despeses que es puguin derivar per negligència o
per un mal ús de les instal·lacions en la matança de particulars, correran a
càrrec de l’Ajuntament o dels particulars que les ocasionin.
SETÈ.- Si en el termini de 4 anys de cessió d’ús de les instal·lacions de
l’escorxador municipal, establert més amunt, entre l’Ajuntament de Corbins i la
Sr. Jaume Camarasa Lesan, l’Ajuntament rep altres sol·licituds per a l’ús
industrial de l’escorxador municipal, els acords d’aquest conveni deixaran de
tenir efecte, i es redactaran uns nous acords. O si l’Ajuntament ha de recuperar
les instal·lacions Municipals per motius d’utilitat publica, el Sr. Jaume
Camarasa Lesan, haurà de deixar les instal·lacions sense tenir dret a cap tipus
d’indemnització.
Per tant es proposa el següent acord:
1.-Aprovació del conveni d’us del Escorxador Municipal.
2.-Facultar al Sr. Alcalde, per dur a terme l’anterior acord.
Posat a votació de forma verbal com escrita, dona el següent resultat:
Aprovat amb 8 vots a favor (5 de Corbins Actiu - AC i 3 de Junts per Corbins Junts) i l’abstenció de la regidora Anaïs Camarasa Verdú (Corbins Actiu – AC).
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7.- DONAR COMPTE DECRET D’ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS
DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”
El Sr. Alcalde en data 23-3-2020 va disposar el següent decret núm.2020/57:
Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la
posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual
manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia,
en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
HE RESOLT:
PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Corbins al “MANIFEST
DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a
continuació:
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant
la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la
ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir
esforços per superar l’actual situació. Catalunya està vivint una situació excepcional.
Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les
nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la
nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem
d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu,
hem de començar insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les
autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i
erradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de
transmissió del virus.
Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva
amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a
essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat
de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures
que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de
les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les
infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin
desenvolupar la seva tasca amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una
banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren
vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest
sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de
pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels
professionals de l’àmbit social al contagi.
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Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de
dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des
d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir
una sortida real d’aquest context de crisi. Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal
legislar per crear les condicions idònies per a què els autònoms, les petites i mitjanes
empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de
recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan
abans millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir.
Des de les administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació
econòmica del nostre teixit empresarial.
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta
d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i
executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests
moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat
institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a
donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya,
des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense
limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat
pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten
l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions
supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que
generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a
donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els
programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament
europeu del període 2021-2027.
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera
que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a
les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a
conseqüència de la paràlisi del COVID-19.
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts
anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre
esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya
hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que
ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una
oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una
crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la
corresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees,
estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des
del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions
estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La
nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint
actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les
necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem
participar de la construcció d’aquest nou futur.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

a235d93fc0324028b21ab87982733d03001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=036

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i
famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han
contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en
serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments
difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència
que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta
situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb
esperança. Ens en sortirem!”
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera
sessió que se’n celebri.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.
QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el
manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.
El regidor David Lesan explica que alguns pobles s’havien adherit una carta d’adhesió
en contra de les retallades en polítiques d’ocupació de Pedro Sánchez, el Sr. Alcalde
explica que la Generalitat n’està preparant un, i han decidit esperar per adherir-s’hi.
8.- MOCIONS, CORRESPONDENCIA I ASSUMPTES QUE PUGUIN PRODUIR
ACORDS .Cap.
9.- PRECS I PREGUNTES

- El Sr. David Lesan comenta que a través del Consell Comarcal, s’ha ofert un
servei de desinfecció gratuït a través de Romero Polo.
També pregunta si des de l’Ajuntament s’havia pensat en destinar una part del
pressupost a la compra de material de protecció pel COVID-19 (mascaretes,
guants, impressores 3-D, etc).
- El Sr. Jordi Verdú diu que l’Ajuntament s’hi ha adherit, tot i que el més
recomanat és la desinfecció de zones on s’hi pugui acumular més gent, i ja es
feia dos vegades a la setmana. La Divina Farreny els va comentar que no era
l’actuació més útil, però ja que hi havia l’oferiment, es va decidir sol·licitar-ho, i
de moment encara s’espera que se’ns comuniqui el dia que vindran.
Sobre les mascaretes i guants, comunica que les que ja es tenien, es van
utilitzar per la recerca d’una persona desapareguda. Se n’han recollit una
vintena a través de l’ACM. S’ha realitzat una compra a Afrucat de mascaretes,
guants, líquid hidroalcohòlic, ...) i també a través de la Diputació, però no es té
certesa de que es rebi, ja què recentment s’han vist notícies amb problemes en
comandes. A través d’Agroborges s’ha comprat líquid per a la brigada i oficina.
Sobre les impressores 3-D, es va demanar consell i es va recomanar que no
era prioritari. La recomanació va ser de poder facilitar material de prevenció als
comerços del poble.
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- El Regidor Enric Camats pregunta sobre l’allotjament de temporers per la
campanya de la fruita.
- El Sr. Jordi Verdú comenta que de moment, segons el BOE en aquest
moment els temporers no poden venir ni de l’estranger ni d’altres comunitats
autònomes, i en cas de que puguin venir, serà difícil que tots puguin allotjar-se
en el municipi.
Explica que s’han realitzat reunions amb la Diputació de Lleida, alcaldes del
baix Segre, Directors Generals dels departaments involucrats, UGT, CCOO i el
subdelegat del govern, per tractar sobre el tema de la campanya de la fruita.
Per la contractació de treballadors, en cas que no puguin venir de fora, es
recomana buscar-ne a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, ni que els
treballadors siguin inexperts en aquest sector.
També es va demanar en aquestes reunions, que es poguessin legalitzar
estrangers que no estiguin regularitzats, per a poder cobrir aquestes vacants.
Tot i això, s’espera que en els propers mesos la situació hagi millorat i hi hagi
temporers que puguin venir des dels seus països.
Per altra banda s’estan realitzant borses de treball en el sector agrari, on també
es podran sol·licitar treballadors en cas que se’n necessiti.
En quant la situació vagi millorant, i puguin millorar les condicions, es farà
difusió al municipi per a que els pagesos puguin tenir suficients treballadors,
sempre complint les mesures de seguretat, per no crear un focus de casos de
COVID-19 en el nostre municipi.
- El Sr. Enric Camats comenta d’informar d’aquestes novetats als pagesos, i el
regidor Jordi Camats comenta que ja s’informa a la cooperativa d’aquestes
notícies, i també s’està en contacte amb el Ramon comes, delegat de la Unió
de Pagesos a Corbins.
- El regidor Josep Maria Capdevila explica que hi ha hagut dos dies diferents en
que a la Plaça de la Sardana ha vist aproximadament 8 immigrants sense
respectar les mesures de seguretat, i recomana que algú de l’Ajuntament els
vagi a avisar del perill d’aquestes actuacions.
- El Sr. Alcalde respon que ja s’ha realitzat alguna actuació, sobretot en el
primer cap de setmana on la població no estava tant conscienciada, però la
brigada municipal ja té l’ordre de si veuen algú incomplint les mesures, explicar
que ho estan fent malament.
I no havent altres assumptes a tractar el Sr. Alcalde dona per acabada la sessió
a les 14,24 hores de la qual s’estén aquesta acta que signen el Sr. Alcalde i el
Secretari que certifica.
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