ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 5/2013
Caràcter: ordinària
Data: dimarts, 10 de setembre
Horari: de les 19.00 a les 19.20 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Mario Urrea Marsal, alcalde
Amparo Vidal Masip, 1a tinenta d’alcalde
Benito Buixadera Vidal, 2n tinent d’alcalde
Joan Marc Jornet Curcó, regidor
Núria Filella Prunera, regidora
Imma Marsellés Fontanet, secretària

No hi assisteixen:
Artur Masip Ribes, regidor
Laia Cubells Esteve, regidora

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta anterior
Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Aprovació dels comptes generals de l’any 2012
Donar compte de les obligacions pendents de pagament amb incompliment de
termini 2n trimestre del 2013
Proposta de les festes locals per l’any 2014
Mocions
Informe d’alcaldia
Assumptes d’urgència
Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta anterior
Queda aprovada, per unanimitat, l’esborrany de l’acta del Ple de 6 de juny de 2013

2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització i règim jurídic de les
Corporacions Locals, l’alcalde ha de donar compte de les resolucions que ha dictat des
de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament
de l’administració municipal als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern,

previst en els articles 22 2 a i 46 e) de la Llei de Bases de Règim Local i 50.2 a de la
Llei Municipal de Catalunya. Aquestes són les següents:
-

Decret 30/2013 d’aprovació de la relació de factures
Decret 31/2013 de nomenament de secretària accidental
Decret 32/2013 d’aprovació de la relació de factures
Decret 33/2013 de rectificació error plec de clàusules, la part resolutòria del qual, diu:
- Primer.- Esmenar l’error tipogràfic de manera que on consta B.2 Instal·lació de
5 Kw. Import 25.798,33 IVA inclòs i ha de constar B.2 Instal·lació de 5 Kw.
Import 21.677,96 IVA Inclòs.
- Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la seva
ratificació

-

Decret 34/2013 de concessió de llicència d’obres a l’expedient 10/2013
Decret 35/2013 d’aprovació del padró de l’aigua del 2n trimestre
Decret 36/2013 de generació de crèdits
Decret 37/2013 d’aprovació de la relació de factures
Decret 38/2013 d’inici d’expedient de contractació del Casal
Decret 39/2013 pel qual s’aprova l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives
Decret 40/2013 de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte d’obres
d’adequació d’una sala polivalent per a consultori mèdic
Decret 41/2013 d’aprovació de la liquidació de la facturació de l’aigua del 2n
trimestre
Decret 42/2013 d’adjudicació d’un contracte de concessió del Casal
Decret 43/2013 d’adjudicació d’un contracte d’obres d’adequació d’una sala
polivalent per a consultori mèdic
Decret 44/2013 d’adjudicació de nínxols
Decret 45/2013 d’aprovació de la relació de factures
Decret 46/2013 de convocatòria de Ple ordinari

-

El ple se’n dóna per assabentat i ratifica el decret 33

3. Aprovació dels comptes generals de l’any 2012
Atès que s’ha confeccionat el compte general de l'Ajuntament de Torrebesses
corresponent a l’exercici 2012, integrat pels estats de comptes anuals previstos a la
Instrucció de comptabilitat normal, aprovada per Ordre EHA/4041/2004.
Atès que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, en
sessió tinguda el 18 de juny de 2013.
Atès que l’informe es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat al
BOP núm. 115, d’1 de juliol, per 15 dies, durant els quals, i 8 més, es pogueren
presentar reclamacions, objeccions i observacions, sense que se’n presentés cap.
Atès l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
Atesa la Resolució de la Sindicatura de Comptes d’1 d’abril de 2009 (DOGC núm.
5355), relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la
Sindicatura de Comptes el compte general per mitjans telemàtics.

Atès el conveni signat el 18 de desembre del 2009 entre el Tribunal de Comptes i la
Sindicatura, per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les
entitats locals, en virtut del qual els ens locals poden enviar la documentació relativa
als seus comptes generals a través d’un únic procediment telemàtic, que permetrà
considerar presentats els comptes en ambdues institucions a tots els efectes.
El Ple aprova per unanimitat:
Primer.- El Compte general de l’Ajuntament de Torrebesses corresponent a l’exercici
2012.
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya el compte general de
l'Ajuntament de Torrebesses corresponent a l’exercici 2012.

4. Donar compte de les obligacions pendents de pagament amb incompliment de
termini 2n trimestre del 2013
S’assabenta al Ple del següent:
En quan a la morositat de les administracions públiques, l’article 4 de la llei 15/2010,
disposa:
Article 4. Morositat de les Administracions públiques.
1. L’interventor/a general elaborarà trimestralment un informe sobre el compliment
dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions de la
Administració General de l’estat, que inclourà necessariament el número i quantia
global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint el termini.
2. Les Comunitats Autònomes establiran el seu propi sistema d’informació trimestral
pública sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta
llei.
3. Els tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos
en aquesta llei.
4. Sense prejudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació
local, l’informe esmentat haurà de ser tramès, en tot cas, als òrgans competents
del Ministeri d’Economia i Hisenda, i al seu respectiu àmbit territorial, als de les
Comunitats Autònomes. (eacat).
5. La informació així obtinguda
podrà ser utilitzada per les Administracions
receptores per la elaboració d’un informe periòdic i de caràcter públic sobre el
compliment dels terminis per al pagament per part de les Administracions
Públiques.
Article 5. Registre de factures en les Administracions locals
La intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui atribuït la funció de comptabilitat,
incorporarà a l’informe trimestral al Ple, una relació de les factures o documents
justificatius amb respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la
seva anotació en l’esmentat registre i no hagin set aprovats.
Es deriva de la llei l’obligació de l’elaboració per part de la Tresoreria i/o la Intervenció
de l’informe que posi de manifest el compliment dels terminis previstos en la llei per al

pagament de les obligacions de l’ajuntament, així com l’obligació de trametre el mateix
als òrgans competents del Ministeri d’economia i Hisenda i òrgans de la Comunitat
Autònoma que tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en què tingui
coneixement d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de
factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de
tramitació.
En L’ajuntament de Torrebesses l’adaptació comptable a aquesta llei s’ha fet
mitjançant la implantació d’un registre de factures introduït des de gener de 2011.
Es fa constar que la tresoreria disponible en comptes operatius de gestió a 30-06-2013
és:
Entitat
LA CAIXA
Banc Santander
Total tresoreria disponible

Saldo a 30-06-2013
43.403,93 €
81,67 €
43.485,60 €

De la llei reguladora d’hisendes locals s’extreu el principi de prioritat de pagaments.
Aquest principi es defineix com l’ordenació de determinats pagaments previst a la llei
que té preferència sobre qualsevol altre pagament que s'ha de fer amb càrrec als fons
de l'entitat preveu l'article 187 del Reial Decret 2 / 2004 de 5 de març.
«L'expedició de les ordres de pagament s'ha d'acomodar al pla de disposició de fons
de la tresoreria que estableixi el President que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat
de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors».
I si no es respecta la prioritat de pagaments que preveu l'article 187 del Reial Decret 2
/ 2004 de 5 de març s’haurà d’elaborar un informe fent constar "que s'ha produït una
alteració de l'ordre de pagament prevista pel article 187 de la LHL i pel tribunal de
comptes o del pla de disposició de fons si existeix, i respecte d'aquells despeses
corresponents a operacions comercials documentades mitjançant factures /
certificacions d'obra, afecta el compliment de la Llei 15/2010 de mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials pel que fa al compliment de terminis
de pagament i la meritació dels corresponents interessos de demora”.
DOCUMENTACIÓ ANNEXA A L’INFORME
S’annexen els següents llistats:




Obligacions amb incompliment del termini de pagament pendent de pagament per
un import total de 150,00 €
Obligacions amb incompliment del termini de pagament pagades per un import
total de 41.479,04 €
Obligacions no reconegudes després de 30 dies - cap



Obligacions no reconegudes després de 3 mesos - cap

En el cas que el pagament es realitza incomplint els terminis de pagament previstos en
el text refós de la Llei de contractes del sector públic (art. 216), el termini per a
l'exercici l’acció és de 4 anys. Aquest està establert en l'art. 25 de la Llei 47/2003, de
26 de novembre, general pressupostària -LGP-.

5. Proposta de les festes locals per l’any 2014
Un cop publicada l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2014, la Conselleria d’Empresa i
Ocupació inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any
vinent.
Per aquest motiu, d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que 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 Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis
respectius, cal que aquest Ajuntament faci arribar les propostes de festes locals per a
l’any 2014, per tant:
El Ple aprova per unanimitat:
Únic.- Informar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat les següents
dates com a festes locals per a l’any 2014:
a)
b)

Festa major d’hivern: 20 de gener.
Festa major d’estiu: 6 d’agost.

6. Mocions
No n’hi ha

7. Informe d’alcaldia
L’alcalde informa que s’ha demanat un ajut a la Diputació de Lleida per tal de
poder arranjar el dipòsit gran d’aigua.
L’alcalde comunica que durant aquest mes de setembre s’ha realitzat el canvi
de telefonia fixa de Telefónica a la companyia excom sl amb la qual s’han
anul·lat algunes línies i es d’aquesta manera es treballa amb una centraleta
cosa que fa que hi hagi un estalvi.
El senyor batlle comenta que s’ha fet la instal·lació d’una alarma al Casal
Per últim, l’alcalde indica que la propera setmana començaran les obres del
consultori.

8. Assumptes d’urgència
El Ple acorda, per unanimitat, la inclusió a l’ordre del dia de la següent proposta:
Atès que en el DOGC núm 6454, de 5 de setembre, es publica l’Ordre EMO/206/2013, de 2
de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant
programes de col·laboració social en administracions públiques, amb persones perceptores
de prestacions d’atur, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.
D’acord doncs a les bases, el Consell Comarcal del Segrià compleix els requisits per
sol·licitar aquesta subvenció i ens ha comunicat als ajuntaments de la comarca que qui
estigui interessat en la col·laboració d’aguna de les 6 persones que tenen atribuïdes per
aquest programa s’adhereixi a la presentació de la sol·licitud que farà el Consell Comarcal
Atès l’article 22.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, cal l’aprovació
de l’òrgan competent.
Per tant, el Ple aprova, per unanimitat:
Únic.- Adherir-se a la sol·licitud que farà el Consell Comarcal del Segrià al projecte
esmentat.

9. Precs i preguntes
No n’hi ha
I essent les dinou hores i vint minuts, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual jo, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta.

La secretària,

Vist i plau,
L’alcalde

Imma Marsellés Fontanet

Mario Urrea Marsal

