ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA
09-06-2020
A Sunyer, essent el dia 9 de juny de 2020, a les a les vint-i-una hores, sota la presidència del Sr.
Alcalde JAUME GORT QUÍLEZ, assistit de la Secretària de la Corporació MARGARITA FLIX
DALMAU, es reuneixen prèvia citació en forma els següents regidors: JOSEP CALDERÓ
FONT, FERRAN MARIA HUGUET DUAIGÜES, OLGA LÍDIA CUITÓ ORTIZ,
IMMACULADA EVA MONNÉ GRAELL i BÀRBARA ESPELTA BAEZ, amb l’objecte de
celebrar sessió ordinària pública i en primera convocatòria.
S’ha excusat el Sr. ANTONIO BORRELL TAÜLL
Ordre del dia
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Arqueig de fons a data 31 de maig de 2020.
3.- Aprovació del projecte simplificat de l’obra “Adequació zona verda de la Bassa de Sunyer”.
4.- Aprovació del projecte simplificat de l’obra “Intervenció paisatgística del Turó del Castell de
Sunyer”.
5.- Adhesió al conveni de l’escola bressol “El Carrilet” d’Albatàrrec.
6.- Donar compte dels Decrets i resolucions d’Alcaldia.
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 març de 2020,
ARQUEIG DE FONS A DATA 31 DE MAIG DE 2020.- Es dóna compte dels saldos
bancaris a data 31 de maig de 2020.
2.-

3.- APROVACIÓ DEL PROJECTE SIMPLIFICAT DE L’OBRA “ADEQUACIÓ ZONA
VERDA DE LA BASSA DE SUNYER”. Es dona compte del projecte simplificat de l’obra
“Adequació zona verda de la Bassa de Sunyer” amb un pressupost d’execució per contracta de
24.096,54 €, redactat pel Sr. Joan Vilella Vilana i encarregat per aquesta alcaldia amb la finalitat
de contractat i executar l’esmentada obra, la qual està inclosa en la convocatòria de subvencions
del Pla Extraordinari d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida, i subvencionada per un
import de 22.750,00 €.
Per tot l’exposat, s’aprova per unanimitat el projecte simplificat de l’obra “Adequació zona verda
de la Bassa de Sunyer”.
4.- APROVACIÓ DEL PROJECTE SIMPLIFICAT DE L’OBRA “INTERVENCIÓ
PAISATGÍSTICA DEL TURÓ DEL CASTELL DE SUNYER”. Es dona compte del projecte
simplificat de l’obra “Intervenció paisatgística del Turó del Castell de Sunyer” amb un
pressupost d’execució per contracta de 44.677,86 €, redactat pel Sr. Joan Vilella Vilana i
encarregat per aquesta alcaldia amb la finalitat de contractat i executar l’esmentada obra, la qual
està sol·licitada una subvenció a la convocatòria del Pla Extraordinari d’Inversions Locals de la
Diputació de Lleida, i subvencionada per un import de 42.250,00 €.

Per tot l’exposat, s’aprova per unanimitat el projecte simplificat de l’obra “Intervenció
paisatgística del Turó del Castell de Sunyer”.
5.- ADHESIÓ AL CONVENI DE L’ESCOLA BRESSOL “EL CARRILET”
D’ALBATÀRREC. Atès que aquest Ajuntament en data 3 de setembre de 2014, va aprovar i és
va adherir al conveni de col·laboració en la gestió del servei d’escola bressol “El Carrilet”
d’Albatàrrec entre els ajuntaments d’Albatàrrec, Montoliu de Lleida, Sudanell, Alfés, Alcanó i
Sunyer.
Atès que en data 28 de setembre de 2018, es va acordar rescindir el conveni signat anteriorment.
A proposta de l’alcaldia s’acorda per unanimitat adherir-nos de nou al conveni de l’escola
bressol “El Carrilet” d’Albatàrrec, per tal de col·laborar en el finançament del servei, ja que en
el nostre municipi no disposem d’aquestes instal·lacions, i amb l’objectiu d’oferir un servei de
qualitat als habitants del nostre municipi i d’optimitzar els recursos municipals.
També s’acorda facultar al Sr. alcalde, Jaume Gort Quílez per tal de que signi tots els documents
necessaris per formalitzar el conveni.

6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Núm. 11/2020, Inici expedient baixa padró.
Núm. 12/2020, Incoació expedient liquidació 2019.
Núm. 13/2020, Mesures de prevenció del COVID-19.
Núm. 14/2020, Aprovació Liquidació exercici 2019.
ANTECEDENTS
De conformitat amb allò disposat a l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el pressupost de cada exercici es liquidarà
quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural
corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons
les seves respectives contraccions.
A més s’estableix que les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l’últim dia de
l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el
romanent de tresoreria de l’entitat local. La quantificació del romanent de tresoreria haurà de
realitzar-se tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant els drets pendents de
cobro que es considerin de difícil o impossible recaptació.
Les entitats locals han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del primer de març
de l’exercici següent i la seva aprovació correspon al president de la entitat local, previ informe
de la intervenció.

L’article 93 del RD 500/1990, estableix la següent informació que ha d’obtenir-se com a
conseqüència de la liquidació del pressupost:
a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
b) El resultat pressupostari de l’exercici.
c) Els romanents de crèdit.
d) El romanents de Tresoreria.
Formada per la intervenció la liquidació corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre i el
detall de la qual es conté ampliat en el preceptiu informe de la intervenció municipal, s’ha
obtingut la següent informació:
A ) ESTAT D’EXECUCIÓ
ESTAT DE DESPESES
Pressupost inicial
Modificacions
Crèdits definitius
Obligacions Reconegudes
Pagaments realitzats
Pendents de pagament

480.000,00
39.116,20
519.116,20
316.375,82
300.326,47
16.049,35

ESTAT D’INGRESSOS
Previsions inicials
Modificacions
Previsions definitives
Drets Reconeguts
Ingressos realitzats
Pendent Cobrament

480.000,00
39.116,20
519.116,20
397.273,65
315.052,66
82.220,99

El romanent de tresoreria ofereix el següent resultat:
B ) ROMANENT DE TRESORERIA
1.(+)FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A 31/12/19
2.(+)DRETS PENDENTS COBRAMENT 31/12/19
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) Cobraments realitzats pendents aplicació
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS PAGAMENT 31/12/19
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) Pagaments realitzats pendents aplicació
I. Romanent de tresoreria total ( 1+2-3)

358.126,83
99.709,10
82.220,99
17.488,11
0,00
0,00
56.583,70
59.941,71
12.569,11
31.494,00
0,00
401.252,23

II. Saldos de dubtós cobrament

11.977,47

III. Excés de finançament afectat

41.166,30

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III )

348.108,46

C) RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets
Reconeguts
Nets
a. Operacions corrents
b. Altres op. no financeres
1. Total operacions no financeres ( a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI EXERCICI
AJUSTOS :
4. Crèdits gastats finançats amb romanent
tresoreria
5. Desviacions finançament negatiu exercici
6. Desviacions finançament positiu exercici

Obligacions Ajustaments
Resultat
Reconegudes
Pressupostari
netes

310.508,45
86.765,20
397.273,65
0,00
0,00

238.950,55
27.765,97
266.716,52
0,00
49.659,30

71.557,90
58.999,23
130.557,13
0,00
-49.659,30

397.273,65

316.375,82

80.897,83
39.116,20

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00
0,00
120.014,03

D) ROMANENTS DE CRÈDIT
Els romanents de crèdit a final d’exercici comprenen els saldos de crèdits definitius no afectats al
compliment d’obligacions reconegudes.
Els romanents de crèdit del pressupost que es liquida és 202.740,38 euros.
FONAMENTS JURÍDICS
En la tramitació i confecció de l’expedient, és d’aplicació la següent normativa:
Articles 191 a 193, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
Articles 89 a 105 de la secció tercera del capítol III del RD 500/1990, de 20 d’abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL
Regles 76 a 86 i concordants, de l’Ordre 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la
instrucció del model normal de comptabilitat local.
Articles 3, 6 i 11 de la LOEPSF.
Article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1 d'octubre, que desenvolupa les obligacions de
subministrament d'informació.
Articles 4, 15 i 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre que desenvolupa la Llei
general d'estabilitat pressupostària.
Pel secretari i l’interventor de la Corporació s’han emès els corresponents informes preceptius.

En base a les atribucions legals que em confereix la normativa vigent.
RESOLC:
1. APROVAR la liquidació de l’exercici 2019 que presenta les dades la informació continguda
en els antecedents anteriors i ampliada a l’informe de la intervenció.
2. Donar compte de la liquidació aprovada al ple de la Corporació en la primera sessió que se
celebri.
3. En virtut del que disposa l'article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1 d'octubre, que
desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació, remetre al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques còpia de la liquidació juntament amb la restant informació prevista en
aquest article.
Núm. 15/2020, Aprovació Actualització Pla Director de l'aigua.
Núm. 16/2020, Aprovació relació de factures 5-2020 i 6-2020.
Núm. 17/2020, Aprovació relació de factures 7-2020.
Núm. 18/2020, Aprovació col·laboració econòmica diada de les Dones.
Núm. 19/2020, Resolució sol·licitud d’accés informació.
Núm. 20/2020, Aprovació relació de factures 8-2020.
Núm. 21/2020, Aprovació relació de factures 9-2020.
Núm. 22/2020, Resolució sol·licitud refer cunetes Pista de Torres.
Núm. 23/2020, Llicència obres menor AMACAL SCP, polígon 505, parcel·la 23
Núm. 24/2020, Llicència obres majors ADSA SCP, polígon505 parcel·la 25. Exp. 150.
Núm. 25/2020, Llicència obres majors ADSA SCP, polígon505 parcel·la 25. Exp. 154.
Núm. 26/2020, Resolució recurs reposició accés informació.
Núm. 27/2020, Aprovació relació de factures 10-2020.
Núm. 28/2020, Inici expedient d’aprovació Comptes Municipals 2019.
Núm. 29/2020, Convocatòria Ple ordinari de 09-06-2020.
7.- PRECS I PREGUNTES.- La senyora Bàrbara Espelta pregunta:
1.- Si a Sunyer es podria fer la Llar d’infants, per donar més serveis al municipi, el senyor
alcalde contesta que en municipis petits no és viable econòmicament per manca d’infants.
2.- Si es pot pavimentar una part de carrer que està amb pedres just davant de la microdeixalleria,
el senyor alcalde li respon que ho miraran de fer.
3.- Si poden posar un contenidor sanitari a la microdeixalleria, el senyor alcalde contesta que ho
preguntaran a l’empresa del porta a porta del Segrià.
La senyora Bàrbara Espelta manifesta que vol donar les gràcies a l’equip de govern per totes les
activitats que s’han fet durant el confinament, el senyor alcalde contesta que moltes gràcies pel
reconeixent.
Seguidament, acomplert l’objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent les
vint-i-dos quinze hores i , de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.

