ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 GENER DE 2020
A Corbins a trenta de gener de dos mil vint i sent les 21,30 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, Enric Camats Jove i Josep Maria Capdevila Martinez, amb
objecte de celebrar sessió ordinària de 1ª convocatòria.
Van excusa la seva presència el regidors: David Lesan Esqué .

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 :
Que no, quedant aprovada per unanimitat.
2.-DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL 2020.
En data 21-10-2019 L’ajuntament va aprovar inicialment el pressupost
municipal per l’any 2020.
En el BOP núm. 15 de data 23-1-2020 va sortir publicat l’aprovació definitiva
del Pressupost Municipal.
Es dona compte que ha quedat elevat a definitiu l’aprovació inicial del
pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici econòmic 2020, bases
d’execució, i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l’exercici econòmic
2020, conforme al previst en l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de febrer, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i l’article 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, després
d’haver estat exposat al públic el citat expedient i la seva documentació
preceptiva per termini de quinze dies, sense que en l’esmentat període s’hagin
presentat reclamacions i al·legacions a aquest.
A més a més també es dona compte que aquest Ajuntament compleix amb
l'estabilitat pressupostaria i amb la regla de despesa.
3.-DONAR COMPTE INFORME INTERVENTOR DEL COMPLIMENT DE
L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE
LA LLEI 3/2004 DE 29 DESEMBRE PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS
COMERCIALS. 4art. TTRE 2019.
En compliment del que disposa l’article 4 de la llei 15/2010 de 5 de juliol, de
modificació de la llei 3/2004 de 29 desembre per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials a data 31-12-2019El període mig de pagament és de 3,1819 dies.
4.-APROVACIÓ PADRONS FISCALS PER L’ANY 2020.
El Sr. Alcalde proposa a L’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord:
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L’aprovació dels padrons fiscals corresponents a la taxa de manteniment de
Clavegueres, de la taxa de recollida d’escombraries i de Conservació del
Cementiri Municipal de l’exercici de 2020.
Els padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà
de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província i està a
disposició dels interessats a la secretaria de l’ajuntament, en hores d’oficina.
El termini de pagament en període de voluntària serà segons el calendari fiscal
previst per l’Organisme autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la
Diputació de Lleida com a òrgan encarregat de la recaptació.
Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin sol·licitat la
domiciliació bancària dels seus rebuts rebran de la corresponent entitat, amb
càrrec al seu compte, el justificant de pagament.
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període
executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels
interessos de demora.
D’acord amb l’establert a l’article 127 de la Llei General Tributària, es satisfarà
el recàrrec executiu del 5% fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment. Després d’aquesta s’exigirà el recàrrec d’ apremi reduït que
serà del 10% de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es
realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyimentTranscorregut els terminis de pagament abans indicat serà exigible el recàrrec
d’ apremi ordinari, que serà del 20 % de l’import del deute no ingressat més els
interessos de demora.
Atès el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària i l’article 14.2C) 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, es notifica col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, durant el període d’un mes a comptar des de
l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic dels padrons fiscals.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva
interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat
de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la
notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap
acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia
en què s’hagi d’entendre desestimat.
Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant, es
podrà interposar qualsevol altre recurs si es considera oportú.
Posat a votació dona el següent resultat:
Aprovat per unanimitat del 8 regidors presents (6 de Corbins Actiu – AC i 2 de
Junts per Corbins – Junts).
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5.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL
PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDITS I NOUS INGRESSOS.
ANTECEDENTS
En data 20-01-2020 aquesta alcaldia va incoar l’inici de l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
Crèdits a augmentar:
Aplicació pressupostària
1532-619
1522-632
342-22799
342-637
920-210
151-22706
323-22105
151-22706

Nom
PAVIMENTACIO DE CARRERS
CENTRE DE LA DONA
NEREU GENT GRAN
PIL 2019 DIPUTACIO PISCINES
MANT PAV DE VIES PUBLIQUES
PROJECTES
MENJADOR LLAR
REDACCIO PAESC
TOTAL

Crèdit augmentar
74500
14200
8800
43000
12000
5820,5
4000
5260
167580.50

i considerant que el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries s’estima
no utilitzable sense pertorbar el servei:
Aplicació pressupostària
155-619

Nom
CARRERS OBRES A TRIAR
TOTAL

Crèdit a reduir
37445,00
37445,00

Nom
DIPUTACIO
PROG
NEREU
PAFES
DIPUTACIO RED. PAESC
SUB,IEI CENTRE DE LA DONA
SUBV. DIPUTACIO PIL 2019
SUBV
DIPUTACIO
PAV.
CARRERS
SUBV
GENERALITAT
PAV.
CARRERS
TOTAL

Crèdit a reduir
7365.46

Aplicació de nous Ingressos
Aplicació pressupostària
46100
46100
761
761
761
75080

2629,00
12003.99
38432,05
30000,00
39706
130135.50

Total augments 167.580,50
La secretaria intervenció d'aquest Ajuntament va emetre informe en relació a
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant transferències de crèdit, i va
concloure que atès que la transferència de crèdit és entre aplicacions
pressupostàries de diferents àrees de despesa i/o no afecta a crèdits de
personal, l’òrgan competent és el Ple per acord de majoria simple dels seus
membres presents, segons diu l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
En el seu informe proposta, el secretari interventor deia:
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FONAMENTS DE DRET
1. L’art. 34 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals disposa que les transferències de crèdit són una de les
modificacions de crèdit que es poden realitzar al pressupost de despeses de
l’entitat local i els seus organismes autònoms.
2. L’art. 40.1 del Reial decret 500/1990 preveu que la transferència de crèdit és
la modificació del pressupost de despeses mitjançant el qual, sense alterar la
quantitat del mateix, s’imputa total o parcialment el crèdit d’una aplicació
pressupostària a altres aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació
jurídica.
3. Els arts. 179.1 del TRLRHL i 40.2 del Reial decret 500/1990 estableixen que
les bases d’execució del pressupost hauran d’establir el règim de les
transferències de crèdit i l’òrgan competent per autoritzar-les.
4. Els arts. 179.2 del TRLRHL i 40.3 del Reial decret 500/1990 disposen que, en
tot cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de
despesa serà competència del Ple, excepte quan afectin a crèdits de
personal.
5. Els arts. 179.4 del TRLRHL i 42 del Reial decret 500/1990 estableixen que
les transferències de crèdit que siguin competència del Ple s’aprovaran
seguint les mateixes normes sobre informació, reclamacions, recursos i
publicitat que es preveuen als arts. 169, 170 i 171 del TRLRHL per a
l’aprovació del pressupost. Així com la normativa sobre el règim de recursos
contenciosos administratius contra els pressupostos de l’entitat.
6. Els arts. 180 del TRLRHL i 41 del Reial decret 500/1990 estableixen les
següents limitacions a les quals estan subjectes les transferències de crèdit:
a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits
durant l’exercici.
b) No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb
expedients de suplements de crèdit o transferències, excepte quan
afectin a crèdits de personal i als crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos de pressupostos
tancats.
c) No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres
transferències han estat objecte de minoració, excepte quan afecten a
crèdits de personal.
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es
refereixin a programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran
d’aplicació quan es tracti de transferències motivades per reorganitzacions
administratives aprovades pel Ple.
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7. En cas que la transferència de crèdit sigui entre aplicacions pressupostària de
la mateixa àrea de despesa i/o afecti a crèdits de personal, l’òrgan competent
per aprovar-la és l’Alcalde, mentre que en cas que ho sigui entre aplicacions
pressupostàries de diferents àrees de despesa i/o que no afecti a crèdits de
personal, l’òrgan competent és el Ple per acord de majoria simple dels seus
membres presents, segons diu l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
En aquest segon cas, s’aprovaran seguint les mateixes normes sobre
informació, reclamacions, recursos i publicitat que l’aprovació del pressupost.
Així com la normativa sobre el règim de recursos contenciosos administratius
contra els pressupostos de l’entitat.
I concloïa que:
Atès que la transferència de crèdit és entre aplicacions pressupostàries de
diferents àrees de despesa i/o no afecta a crèdits de personal, l’òrgan competent
és el Ple per acord de majoria simple dels seus membres presents, segons diu
l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
La modificació de crèdit no està sotmesa a les limitacions de l’article 180 del
TRLRHL perquè es refereixen a programes d’imprevistos i funcions no
classificades i es tracta de transferències motivades per reorganitzacions
administratives aprovades pel Ple.
I a més a més hi ha el suplement de crèdit amb el Romanent de Tresoreria per
despeses generals que es dedica a rebaixar deute.
Vista la proposta que feia el secretari interventor en el seu informe proposta.
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció del següent acord:
Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de
transferències de crèdit, en el sentit de:
PRIMER.- Augmentar els seus crèdits:
Crèdits a augmentar:
Aplicació pressupostària
1532-619
1522-632
342-22799
342-637
920-210
151-22706
323-22105
151-22706

Nom
PAVIMENTACIO DE CARRERS
CENTRE DE LA DONA
NEREU GENT GRAN
PIL 2019 DIPUTACIO PISCINES
MANT PAV DE VIES PUBLIQUES
PROJECTES
MENJADOR LLAR
REDACCIO PAESC
TOTAL

Crèdit augmentar
74500
14200
8800
43000
12000
5820,5
4000
5260
167580.50

i considerant que el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries s’estima
no utilitzable sense pertorbar el servei:
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Aplicació pressupostària
155-619

Nom
CARRERS OBRES A TRIAR
TOTAL

Crèdit a reduir
37445,00
37445,00

Nom
DIPUTACIO
PROG
NEREU
PAFES
DIPUTACIO RED. PAESC
SUB,IEI CENTRE DE LA DONA
SUBV. DIPUTACIO PIL 2019
SUBV
DIPUTACIO
PAV.
CARRERS
SUBV
GENERALITAT
PAV.
CARRERS
TOTAL

Crèdit a reduir
7365.46

Aplicació de nous Ingressos
Aplicació pressupostària
46100
46100
761
761
761
75080

2629,00
12003.99
38432,05
30000,00
39706
130135.50

Total augments 167.580,50
L'expedient s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les aplicacions pressupostàries que s'han indicat.
El Sr. Josep M. Capdevila Comenta que seria convenient que es demanes a la
Diputació Ajuts Directes per tal de realitzar obres.
El Sr. Alcalde Comenta que ja s’han demanat, la prova és l’anterior quadre
d’augments d’ingressos, entre ells hi ha ajuts directes, per a realitzar obres.
Posat a votació dona el següent resultat:
Aprovat per unanimitat del 8 regidors presents (6 de Corbins Actiu – AC i 2 de
Junts per Corbins – Junts).
6.- MOCIONS, CORRESPONDENCIA I ASSUMPTES QUE PUGUIN PRODUIR
ACORDS .
Cap.
7.- PRECS I PREGUNTES

El Sr. Josep M Capdevila manifesta que: En relació als pressupostos
participatius, en primer lloc volen dir que ho trobem correcte, doncs que la gent
pugui decidir quins projectes es faran em sembla be, però pensem que es tenia
que haver fet d’una altra manera com fan altres ajuntaments. Que primer es
consultes al poble quines obres es volen posar dins del pressupost participatiu.
El Sr. Jordi Verdú li contesta que un pressupost participatiu com aquest on es
pugues decidir quina obra es faria no s’havia fet mai, per tant això ja és un èxit.
Tant de bo, abans s’haguessin fet aquestes pressupostos participatiu, potser
ara no ens trobaríem en aquesta situació.
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Tot això es va explicar a la reunió que es fa fer al poble, no sé si hi vàreu poder
assistir, però allí es va explicar perquè s’ha fet d’aquesta manera i no d’una
altra. El motiu de haver-ho fet tant ràpid no permetia fer una consulta prèvia
abans a la gent per tal que indiquessin quin tipus d’obres volien, doncs després
el tècnic tenia que valorar les obres. Tampoc hi havia temps ja que els
ingressos previstos per a la realització de l’obra seria el PIL de l’any 2019 de la
Diputació de Lleida i es tenia que presentar tota la documentació de l’obra
destinada al PIL abans del dia 31-1-2020 i només es podia posar una obra d’un
pressupost de més o menys 40.000,-€
El Sr. Capdevila torna a indicar que a part de que seria convenient fer els
processos previs al pressupost participatiu, també els hagués agradat conèixer
abans els projectes que s’inclourien per tal de poder donar la seva opinió i
poder dir que se’n pugues incloure altres.
El Sr. Verdú manifesta que també es va explicar a la reunió de poble perquè
es varen posar aquestes i no altres. Es va explicar que l’obra de millora de
camins i de l’enllumenat públic s’ha demanat al PUOSC de la Generalitat i que
a més a més el seu pressupost és de molts més diners que els disponibles per
aquest procés. I que la Plaça de la Sardana es va estar valorant d’incloure-la
però el tècnic va comentar que amb aquests diners només hi havia pressupost
per tombar els murets i res més, pel que es deixaria inacabada l’obra i amb
més mal estat que l’actual.
El Sr. Capdevila comenta que també es podia trucar abans de la reunió i així
poder comentar-ho, doncs creu que les obres més prioritàries són el Centre
Cívic i la Plaça de la Sardana, ja que el centre cívic te la teulada molt malament
i la plaça és un perill quan plou. Que a vegades s’explica de tal manera que es
dona més prioritat a una obra que a una altra.
El Sr. Verdú, manifesta que totes les obres que es van posar al pressupost
participatiu són prioritàries i l’Ajuntament no tenia cap tipus d’interès en una o
una altra, i ja que el poble va votar massivament per una de les obres, que és
la reforma de les piscines, no va trobar tant prioritàries les altres. Tot i que
personalment crec que el Centre Cívic és molt prioritari donat la manca de
locals que tenim en l’actualitat per a reunions, activitats, etc. i ens aniria molt
be poder-lo tenir arreglar per poder-lo utilitzar. Pel que fa a la Plaça de la
Sardana amb aquesta quantitat de diners no es pot reforma. La quantitat que
es necessita per la reforma de tota la plaça per deixar-la en condicions és de
més de 200.000,- €.
El Sr. Capdevila vol deixar pales que no es perdin de vista les dues obres que
creu són importants per ell i que són el Centre Cívic i la Plaça de la Sardana.
El Sr. Enric Camats manifesta que ell ja ho ha dit una vegada que se’ls hi
comuniquin les coses d’importància de l’Ajuntament. Que si hi ha alguna cosa
que vol preguntar va a l’Ajuntament i ho pregunta al Josep o a la Rosinda. Per
tant si no se’ls hi comuniquen les obres no te cap problema en anar a
l’ajuntament i preguntar-ho.
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El Sr. Capdevila també comenta que li agradaria que se’ls comuniquessin les
obres .
El Sr. Verdú manifesta que des de l’any 2011 amb el Jaume Camarasa que no
hi hagut cap Ajuntament tant transparent com nosaltres. I si es vol saber
alguna cosa està sempre a la seva disposició i que el poden trucar quan
vulguin.
El Sr. Enric Camats manifesta que ell personalment no hi està d’acord i que a
vegades es truca per petites coses.
El Sr. Capdevila manifesta que li agradaria que hi hagués mes “feedback” i que
els agradaria aportar les seves idees, sempre en positiu.
El Sr. Jordi Verdú manifesta que tant de bo s’haguessin fet més consultes
participatives.
Finalment comenta el Sr. Jordi Verdú que l’Ajuntament s’ha adherit a la
campanya posa’t la Gorra de l’Afanoc, i que si no hi ha inconvenient es poden
fer una foto tots els presents junts per posar-la als mitjans. Hi estan tots
d’acord .
I no havent altres assumptes a tractar el Sr. Alcalde dona per acabada la sessió
a les 22,10 hores de la qual s’estén aquesta acta que signen el Sr. Alcalde i el
Secretari que certifica.
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