ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 07-06-2019
A Sunyer, essent el dia 7 de juny de 2019, a les vint-i-una hores, sota la presidència del Sr.
Alcalde ISAAC BEÀ PONS, assistit de la Secretària de la Corporació MARGARITA FLIX
DALMAU, es reuneixen prèvia citació en forma els següents regidors: CÈLIA MOR GUIU,
MARCEL CAMPANERA NAVAL, RUBEN HUGUET MATEU, ROSA MARIA ESTOPÀ
JOVÉ i JORDI BEÀ ADEBOL amb l’objecte de celebrar sessió ordinària pública i en primera
convocatòria.
Ordre del dia
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Arqueig de fons a data 31 de maig de 2019.
3.- Aprovació dels Comptes Municipals exercici 2018.
4.- Proposta festes locals any 2020.
5.- Donar compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia.
6.- Aprovació dels models del registre d’interessos.
7.- Precs i preguntes.
Declarada oberta la sessió per ordre del Sr. Alcalde es passa a l’examen dels punts que integren
l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. S’aprova per unanimitat l’acta
de la sessió ordinària de data 10 de maig de 2019.
2.- ARQUEIG DE FONS A DATA 31 DE MAIG DE 2019.
Es dóna compte dels saldos bancaris en data 31 de maig de 2019.
3.- APROVACIÓ DELS COMPTES MUNICIPALS EXERCICI 2018.-Donada la necessitat
de procedir a l’aprovació del Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de
2018.
Examinat el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de 2018, juntament
amb tots els seus antecedents i justificants.
Vist que en sessió celebrada per aquesta Comissió Especial de Comptes el passat 17 d’abril de
2019, es va procedir, per unanimitat dels assistents, al dictamen favorable del Compte General
d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de 2018 i que el tràmit d’informació pública es va
substanciar mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de Lleida, núm. 80, de 25
d’abril de 2019 i que durant el termini de quinze dies i vuit més no s’han rebut al·legacions.
Conseqüentment amb tot el que queda exposat, es posa de manifest que la situació de l’exercici
és la següent:
Drets reconeguts nets............................................... ..........
Obligacions reconegudes netes......................... .................
Resultat pressupostari de l’exercici ................................
Ajustos: Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria.
Resultat pressupostari ajustat de l’exercici 2018...........

426.095,96 Euros
355.616,37 Euros
70.479,59 Euros
0,00 Euros
70.479,59 Euros

Fons líquids ..........................................................................
Drets pendents de cobrament al 31 de desembre.................
Obligacions pendents de pagament al 31 de desembre........
Romanent de Tresoreria.......................................................

277.520,48 Euros
149.333,87 Euros
104.004,82 Euros
322.849,53 Euros

Vist allò disposat pels articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, RBRL i 208 i següents del Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5
de març.
Per unanimitat dels assistents s’aprova el següent:
1. Aprovar el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de 2018, juntament
amb tots els seus antecedents i documentació complementària que obren a l’expedient.
2. Enviar còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes.
3. Habilitar a l’Alcalde per la realització de qualsevol gestió i signatura de qualsevol document
necessaris per al desplegament i execució d’aquest acord.
4.- PROPOSTA FESTES LOCALS ANY 2020.-Atès que l’article 37.2 del Reial decret
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels
treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades
per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis
respectius i que tal com estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol aquest
acord a de ser adoptat pel Ple, s’acorda per unanimitat celebrar com a festes locals per l’any 2020
els dies 19 de març i 8 de setembre.
5.- DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia aprovats des del Ple ordinari de data 10 de maig de
2019.
Núm. 40/2019, aprovació de factures 9-2019.
Núm. 41/2019, baixa padró habitants
Núm. 42/2019, aprovació de factures 10-2019
Núm. 43/2019, convocatòria ple ordinari 7-06-2019.
6.- APROVACIÓ DELS MODELS DEL REGISTRE D’INTERESSOS.- D’acord amb
l’article 75.7 LBRL les corporacions locals han de disposar d’un Registre d’interessos format
per:
- Registre d’activitats: en el qual s’inscriuran les declaracions sobre causes de possible
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni interessos econòmics o que els pugui
proporcionar.
- Registre de béns patrimonials: en el qual s’inscriuran les declaracions de béns i drets
patrimonials.

Les declaracions que han de constar en ambdós registres s’han de formular en els models
prèviament aprovats pel ple de la corporació, i estan obligats a formular la declaració els
representants locals al final del seu mandat, així com abans de prendre possessió del càrrec.
Per tant, s’ aprova el següents models:
Annex I
REGISTRE D’INTERESSOS : SECCIÓ 1ª ACTIVITATS
(INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INGRESSOS ECONÒMICS)

MEMBRES ELECTES / PERSONAL EVENTUAL
Nom i cognoms

DNI

Regidor/a Ajuntament
Mandat representatiu

Partit judicial
Anys:

/

Llista electoral

Adreça

CP

Població

Província

Adreça electrònica

Telèfon 1

Telèfon 2

TIPUS DE DECLARACIÓ:
PRESA DE POSSESSIÓ
VARIACIONS

CESSAMENT
FI DE MANDAT

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i l’article 163 del
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
formulo la següent declaració:
1) Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent.
2) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em poden proporcionar
ingressos econòmics, indico les següents:
2.1 Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb
caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració,
organismes i/o empreses de capital públic.
Càrrec:
Organisme:
Retribució:
Dieta/Indemnització:

SI
SI

NO
NO

Càrrec:
Organisme:
Retribució:
Dieta/Indemnització:

SI
SI

NO
NO

Càrrec:
Organisme:
Retribució:
Dieta/Indemnització:

SI
SI

NO
NO

Càrrec:
Organisme:
Retribució:
Dieta/Indemnització:

SI
SI

NO
NO

Res a declarar en aquest epígraf
2.2 Altres activitats públiques.
2.2.1 Llocs, professions o activitats:
Administració, organisme o empresa pública:
Localitat:
Denominació lloc o professió:
Forma de retribució:
Res a declarar en aquest epígraf
2.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals:
Corporació:
Localitat:
Càrrec:
Retribució:
Dieta/Indemnització:

SI
SI

NO
NO

Res a declarar en aquest epígraf

2.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social:
Organisme Pagador:
Concepte:
Res a declarar en aquest epígraf
2.2.4 Altres càrrecs institucionals
Òrgan:
Càrrec:
Retribució:
Dieta/Indemnització:

SI
SI

Res a declarar en aquest epígraf
2.3 Activitats privades.
2.3.1 Activitats per compte propi:
Empresa:
Domicili Social:
Localitat:
Descripció activitat:
NIF:

NO
NO

Empresa:
Domicili Social:
Localitat:
Descripció activitat:
NIF:

Empresa:
Domicili Social:
Localitat:
Descripció activitat:
NIF:

Res a declarar en aquest epígraf
2.3.2 Activitats per compte d’altri:
Empresa:
Domicili Social:
Localitat:
Descripció activitat:
NIF:
Res a declarar en aquest epígraf
2.3.3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils,
fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa:
Societat o fundació o consorci:
Domicili social:
Activitat privada de la societat:
Càrrec desenvolupat:
Res a declarar en aquest epígraf
2.3.4 Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb
anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses
d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal,
autonòmic o local:
Empresa:
Participació:
NIF:
Titular:
Parentiu:
Res a declarar en aquest epígraf
2.4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o
empreses:
..................
3) Observacions, aclariments o ampliació de dades
.........................
Sunyer, a ........... de ......... de ..............

El/La Declarant,

Davant meu:
El/La Secretari/a

Signat: (nom i cognoms)

Signat: (nom i signatura)

Informació sobre protecció de dades
Responsable del tractament. L’Ajuntament és el Responsable del tractament de les dades obtingudes
per mitjà d’aquestes declaracions. La informació quedarà custodiada a la Secretaria (art. 3.2.k Reial
Decret 128/2018, de 16 de març).
Finalitat del tractament. Registrar les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes i alts càrrecs
com a conseqüència del seu nomenament, d’acord amb la normativa de règim local. Publicar parcialment
la informació al Portal de Transparència o Seu electrònica de l’Ajuntament de conformitat amb la
normativa de transparència.
Legitimació. Compliment d’obligacions legals establertes principalment als articles 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 11.1.b i 56.2 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Destinataris: Persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat activa o el dret
d’accés previstos a la normativa de transparència.
Conservació de les dades. Les dades personals es conservaran en els termes indicats per la Comissió
Nacional d'Accés Avaluació i Tria Documental. Deixaran de publicar-se en el portal de transparència en
el moment de cessar en el càrrec.
Drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i limitació del
tractament de les dades adreçant-vos a la Secretaria.
Podeu obtenir més informació sobre la política de protecció de dades a la web i seu electrònica de
l’Ajuntament o bé adreçant-vos al Delegat de Protecció de Dades.
Amb la signatura d’aquest document declaro estar informat/da del tractament de les meves dades, de la
normativa que regula la publicitat de la declaració d’activitats, béns i interessos i de la informació
personal que serà objecte de publicació als efectes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Annex II

REGISTRE D’INTERESSOS SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS

MEMBRES ELECTES / PERSONAL EVENTUAL

Nom i cognoms

DNI

Regidor/a Ajuntament
Mandat representatiu

Partit judicial
Anys:

Llista electoral

Adreça

CP

Població
Adreça
electrònica

Província
Telèfon 1

Telèfon 2

TIPUS DE DECLARACIÓ:
PRESA DE POSSESSIÓ

CESSAMENT

VARIACIONS

FI DE MANDAT

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i
l’article 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, formulo la següent declaració:
A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)
Tipus de Ubicació
bé
(població/adreça)

Càrregues o Coeficie
gravàmens
nt
propietat

Data/any
adquisici
ó

Títol
adquisici
ó

Valor
cadastral/
escripturat

Res a declarar en aquest epígraf

B. BÉNS MOBLES:
B.1 VEHICLES

Marca i model

Matrícula

Data adquisició

Res a declarar en aquest epígraf
B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS
PROPIS
(Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
Descripció

Entitat

Valoració mitja any
anterior

Res a declarar en aquest epígraf
B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE
QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)
Descripció

Entitat

Valor nominal

Res a declarar en aquest epígraf
B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI,
COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE
Entitat dipositària / núm. compte

Percentatge
titularitat

de Saldo mitjà any anterior

Res a declarar en aquest epígraf
B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o
industrial, etc.)

...............

Res a declarar en aquest epígraf

C. ALTRES MANIFESTACIONS
PATRIMONIAL

RELATIVES

A

LA

MEVA

SITUACIÓ

Res a declarar en aquest epígraf

REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL
PATRIMONI I SOCIETATS 1
Als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, declaro
haver procedit a la liquidació per l’impost sobre la Renda de les persones físiques
corresponent al passat exercici, cosa que acredito mitjançant fotocòpia del document d’ingrés o
devolució (model 100 o document anàleg) o certificació expedida per l’Agència Tributària.
no haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar obligat/da a ferho.
Als efectes de l’Impost sobre Societats
aporto comprovant del document d’ingrés o devolució (model 200 o document anàleg) de
l’Impost corresponent al passat exercici, respecte de les societats on posseeixo més del 50% del
capital o tinc majoria de vot en la presa de decisions.
declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social, ni tinc
majoria de vot en la presa de decisions en cap societat.
Altres declaracions d’impostos exigibles sobre la Renda i/o Patrimoni:
Sunyer, a .............de ........................... de ................

El/La Declarant,

Davant meu:
El Secretari/a

1 Si la declaració és conjunta dissociar la informació del cònjuge de manera que només siguin llegibles les dades de la persona
responsable de fer la declaració.

Signat:

Signat:

Informació sobre protecció de dades
Responsable del tractament. L’Ajuntament és el Responsable del tractament de les dades obtingudes
per mitjà d’aquestes declaracions. La informació quedarà custodiada a la Secretaria (art. 3.2.k Reial
Decret 128/2018, de 16 de març).
Finalitat del tractament. Registrar les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes i alts càrrecs
com a conseqüència del seu nomenament, d’acord amb la normativa de règim local. Publicar parcialment
la informació al Portal de Transparència o Seu electrònica de l’Ajuntament de conformitat amb la
normativa de transparència.
Legitimació. Compliment d’obligacions legals establertes principalment als articles 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 11.1.b i 56.2 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Destinataris: Persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat activa o el dret
d’accés previstos a la normativa de transparència.
Conservació de les dades. Les dades personals es conservaran en els termes indicats per la Comissió
Nacional d'Accés Avaluació i Tria Documental. Deixaran de publicar-se en el portal de transparència en
el moment de cessar en el càrrec.
Drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i limitació del
tractament de les dades adreçant-vos a la Secretaria.
Podeu obtenir més informació sobre la política de protecció de dades a la web i seu electrònica de
l’Ajuntament o bé adreçant-vos al Delegat de Protecció de Dades.
Amb la signatura d’aquest document declaro estar informat/da del tractament de les meves dades, de la
normativa que regula la publicitat de la declaració d’activitats, béns i interessos i de la informació
personal que serà objecte de publicació als efectes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

7.-PRECS I PREGUNTES.- No n’hi ha hagut cap.
Seguidament, acomplert l’objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent les
vint-i-dos hores, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.

