AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)
DECRET 119/2018
APROVACIÓ DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT
LOCAL
ANTECEDENTS
1. L’entitat local va aprovar la liquidació de l’exercici 2017 en data 22 de març del 2018.
2. L’entitat local presta els següents serveis:
- Accés als nuclis de població
- Cementiris
- Clavegueram
- Enllumenat públic
- Neteja Viaria
- Pavimentació vies públiques
- Abastament domiciliari d’aigua potable
- Conservació edificis destinats a centres públics d’educació infantil i primària
- Evacuació i tractament d’aigües residuals
- Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en
situació o risc d’exclusió social.
- Instal·lacions d’ocupació de temps lliure
- Urbanisme planejament, gestió execució i disciplina urbanística.
- Instal·lacions esportives
- Medi Ambient urbà: parcs i jardins públics
3. A partir de les dades de la liquidació la Intervenció d’aquesta entitat local ha calculat els
costos efectius dels serveis que es presten:

Servei

Despeses
personal

Despeses
Amortitza- Arrend. Transf.co Altres
Costos
cions
indirectes
corrents
rrents i
despeses
Financer
bens- serveis
de capital relacionades
amb el servei

Cost efectiu

20.078,19

27.677,32

47.755,51

1.591,15

2.191,76

3.782,91

668,40

917,48

1.585,88

36.145,90

49.824,27

85.970,17

2.406,39

3.313,12

5.719,51

Pav.Vies Públiques

33.623,76

46.332,75

79.956,51

Proveïment domiciliari aigua
potable
Conserv. Mant. edificis
educació infantil i primària o
educació especial
Evacuació i tractament
d’aigües residuals
Avaluació- informació
situacions persones en situació
o risc d’exclusió social
Instal·lacions d’ocupació del
temps lliure

41.820,70

57.648,34

99.469,04

17.712,47

30.567,51

4.281,57

7.383,41

5.672,37

6.652,77

10.727,83

37.267,51

58.547,14

Urbanisme: planejament,
gestió, execució disciplina
urbanística

7.618,00

10.500,05

18.118,05

Medi Ambient Urbà: parcs i
jardins públics

1.678,71

2.319,19

3.997,90

Instal·lacions esportives

1.051,36

1.452,68

2.504,04

Accés nuclis de població
Cementiri
Clavegueram
Enllumenat públic
Neteja Viaria

12.253,04

602,00

3.101,84
980,40

10.551,
80

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local
estableix que totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any
el cost efectiu dels serveis que presten. També disposa que es comunicaran els costos
efectius de cada servei al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la seva
publicació.
2. L’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre estableix els criteris de càlcul del cost
efectiu dels serveis que presten les entitats locals.
3. La Resolució de 23 de juny de 2015 de la Secretaria General de Coordinació
Autonómica i Local especifica les unitats físiques de referència de cada servei.
RESOLC
Primer.- Aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’entitat local i que s’han relacionat
a la part expositiva d’aquest informe.
Segon.- Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques els costos efectius
dels serveis anteriorment referenciats.
El Pla de Sant Tirs, 18 d’octubre del 2018.
L’alcaldessa
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