ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 6/2015, DE DATA 2 DE SETEMBRE DE
2015.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE EN DATA 2 DE SETEMBRE 2015.
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21
hores del dia 2 de setembre de 2015, es reuniren prèvia convocatòria circulada a l’efecte
els Srs. Regidors que a continuació es relacionen, sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa MARIA SARRET PIJUAN, assistida de mi la Secretària NA M.
ANTONIETA PONS TORRADES, als efectes de celebrar sessió ordinària.
Assisteixen els SRS. REGIDORS: ARNAU GALITÓ TRILLA de CiU, GREGORI
ESTEBAN ÀNGEL de CiU, RAMON BORDA GUASCH de CiU, XAVIER
CASTELLANA BENSENY de CiU, CONSTANTÍ PIQUÉ SOL del P.P., ANTONIO
PIÑOL CARULLA de ERC-AM, i IGNASI AMOR BERGÉ de ERC-AM.
No assisteix el Regidor Sr. ÓSCAR POLO GIRALT de CiU, qui excusa la seva
assistència per motius de vacances.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.Passada còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió de data anterior a tots els Srs.
Regidors, és aprovada per unanimitat.
2n.- INFORME DE TRESORERIA I D'INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT
DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MESURES DE LLUITA CONTRA
LA MOROSITAT, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2015.
La funcionària que subscriu en l'exercici de les funcions contemplades en els articles
196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la les Hisendes Locals, i els articles 4 i 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel que es regula el règim jurídic deis funcionaris d'Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional, INFORMA,
ANTECEDENTS
1.- En data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en operacions comercials, on s'estableix els terminis de pagament i el
procediment de reclamació de deutes.
En els seus articles 4 i 5, com a mecanisme de transparència en el compliment de les
obligacions del termini de pagament estableix que es facin informes periòdics. Els
tresoreres, o en el seu defecte, els interventors, elaboraran trimestralment un informe
sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les
obligacions que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions
pendents en les que s’està incomplint el termini. Així mateix, (l'interventor elaborarà
trimestralment una relació de factures o documents justificatius amb respecte dels quals
hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre i no s'hagin
tramitat els expedients de reconeixement d’obligacions o no s'hagi justificat per l’òrgan
gestor l’absència de tramitació de les mateixes.
2.- D’aquest informe se'n donarà coneixement al Ple, i es remetrà a l’òrgan competent
del Ministeri d'Economia i Hisenda i al Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
3.- La relació de factures o documents justificatius respecte dels quals han
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre i no s'han tramitat
els expedients de reconeixement d’obligacions o no s'ha justificat per l’òrgan gestor
1

l’absència de tramitació de les mateixes s'ha de publicar en el termini de 15 dies a
comptar des de la sessió plenària de la que se'n dóna coneixement, per total de relació
de factures i agrupant-se segons l’estat de tramitació.
-Mesures contra la morositat/ Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la
morositat, segons les modificacions introduïdes per la Llei 15/2010 de 5 de maig,
transposició de la Directiva 29/06/2000:
Aplicació gradual dels terminis de pagament, comptats des de DATA DEL REGISTRE
D’ENTRADES del document acreditatiu en el Registre General d’aquest Ajuntament/ 30
dies.
-Establir un Registre de Factures gestionat per intervenció pel que passen els documents
acreditatius prèviament a la seva remissió a l’òrgan responsable.
-Requeriment a l’òrgan gestor si ha transcorregut més d’un mes des de l’anotació al registre
sense que s’hagi tramitat el reconeixement de l’obligació.
-Obligació d’elaboració per Tresoreria d’un informe trimestral amb nombre i quantia
d’obligacions que incompleixen en termini i remissió a òrgans que exerceixen la tutela
financera. S’ha d’incorporar relació de factures que hagi transcorregut tres mesos des de la
seva anotació al registre i no s’hagi tramitat l’expedient de reconeixement d’obligacions.
LEGISLACIÓ APLICABLE
-Articles 4, 5 i disposició transitòria primera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
- Articles 3, 4, 5 i 8 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.
- Articles 200 i disposició transitòria vuitena de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de
Contractes de l’Estat.
CONTINGUT DE L’INFORME
Àmbit d’aplicació, pagaments efectuats en contraprestació d’operacions comercials
realitzades entre empreses i l’Administració, per execució de contractes, per concessió
i/o gestió de serveis, subministraments, serveis i de col·laboració entre el sector públic
i el sector privat.
Queden excloses totes les despeses de retribucions de personal, despeses de
transferència corrent o de capital, despeses de naturalesa financera i pagaments
derivats d’obligacions no pressupostàries.
L’Informe trimestral en l’àmbit de la Tresoreria i la Intervenció inclou el resum
trimestral de Tresoreria, i el seu detall, en compliment del que als efectes de lluita
contra la morositat es preveu en la Llei 15/2010, és el següent:
Pagaments realitzats en el II trimestre-2015:
• Dins del període legal, import total:
262.397,06 €
• Fora de període legal: 0
• Interessos de demora pagats al trimestre: 0
• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre que
depassin els terminis legals de pagament: 0
• Factures amb més de tres mesos sense reconeixement de l’obligació al trimestre: 0
Es fa constar pendent de resoldre liquidació subministrament ENDESA per enllumenat
públic ET C/Bellcaire, (posada al dia per lectures estimades a lectura real i
obligatorietat o no de pagament de reactiva). NO S'HA PROCEDIT EN EL SEU
REGISTRE./El que es signa, en compliment del que és disposat i constància davant el
Ple de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer. Vallfogona de B., 31 d'agost de 2015
LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA,M. A. Pons Torrades.
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA.
3r.- EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL
PRESSUPOST EXERCICI 2016.
2

Atès expedient instruït a l'efecte, D'APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS
DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016,
ES DÓNA COMPTE del DECRET D'ALCALDIA DE DATA 31 d'agost de 2015, del
tenor literal següent:
""Vist l'INFORME d'INTERVENCIÓ, estimacions F.2.1.1 INGRESSOS, F.2.1.2.
DESPESES, que queden adjuntes al present expedient,
DECRETA
1r APROVAR les línies fonamentals de la previsió del pressupost exercici de
2016, d’acord amb el següent resum:
-PRESSUPOST D'INGRESSOS: 1.455.200,00 €
-PRESSUPOST DE DESPESES: 1.455.200,00 €
2n. DONAR COMPTE AL PLE d'aquest Decret en la propera sessió que es
celebri.
3r.- ENCARREGAR a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació
al ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.""
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA.
4t .- FIXACIÓ FESTES LOCALS EXERCICI 2016.--------------------------------------DONANT COMPTE ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
10/07/2015, als efectes de la seva ratificació.
Per l’Alcaldia, en relació a la fixació de les festes locals per al proper exercici del 2016,
atesa sol·licitud de fixació de dates per part del Departament d’Empresa i Ocupació,
ATESA PROPOSTA
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER UNANIMITAT ACORDA:
A) FIXAR per a l’exercici 2016 les festes locals següents dels nuclis del municipi:
-Vallfogona de Balaguer:
Dies: dia 29 i dia 30 de setembre, Festa Major.
-la Ràpita:
Dies: dia 16 de juliol (Festa Major - Sta. Margarida) i dia 30 de setembre.
-l’Hostal Nou i la Codosa: Dia 23 de juliol (Festa Major) i dia 30 de setembre.
B) COMUNICAR dit acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya per al calendari laboral exercici de 2016.""
C) COMUNICAR dit acord als centres d’ensenyament del municipi.
Acord a ratificar per l’Ajuntament Ple en la seva primera sessió que es celebri.""
I, en concepte d'assenyalament dels dies de Festa Major de Vallfogona, els següents:
FESTES MAJORS DE VALLFOGONA 2016:
6,7 i 8 de maig de 2016, FESTA MAJOR DE MAIG.
29 i 30 de setembre, i 1, 2 d’octubre de 2016, FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL .
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
5è.- ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA- 27 DE SETEMBRE DE
2015. NOMENAMENT MEMBRES MESAS ELECTORALS.
D'acord amb el que és establert, i a tenor de convocatòria d'Eleccions Municipals per al
proper dia 27 de setembre de 2015,
Atesa disposició del programa CONOCE de l'Institut Nacional d'Estadística-Cens
Electoral,

3

ES DÓNA COMPTE A LA COPORACIÓ MUNICIPAL DEL INTEGRANTS,
PRESIDENTS I VOCALS, així com dels corresponents substituts, que han estat
seleccionats per formar part de les 3 mesas electorals del municipi.
S'adjunta llistats en annexes 1, 2 i 3 a la present acta.
LA CORPORACIÓ ES DÓNA PER ASSABENTADA, i acorda traslladar els
nomenaments a la Junta Electoral de Zona, per a la seva diligència i posterior
notificació.
6è.- PRECS I PREGUNTES. Obert per l'Alcaldia el torn de precs i preguntes per part
dels Srs. Regidors, no n'hi han.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,45 hores, de tot el que
com a Secretària, certifico.
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