ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2014
Data: 31 de Desembre de 2014.
Horari: 12,00 a 13,15 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim: Extraordinària.
Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernandez.
Regidors:
Elisa Torrelles Tormo
Jaume Borrero Montijano.
Manel Plana Farran
Joan Fontova Vilaró.
Silvia Olmo Pareja
Jaume Fernandez Gonzalez.
Lluis Rodrigo Galan
Maria Carme Vidal Torruella.
Pasquale Musicco.
Excusen la seva assistència: Sara Merce Vila Galan.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
Primer.- Aprovació Pressupost 2015 i Annexos.
Segon. - Adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera local 2014.
Tercer.- Donar compte Decret d’execució per Administració de l’obra “ Ampliació Voreres Carrer
major, tram plaça nova –pont del Morè.
Quart.- Informe Morositat 3 Trimestre 2014
Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre
del dia.
I.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2015
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015.
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els
òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i empreses que
l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional.

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant,
S’ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2015 junt amb les seves
Bases d’Execució, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i
l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols, és el següent:

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS
2.029.707,35 Euros

Operacions corrents
Capítol
1
2
3
4
5

Import Euros
624.747,00
1.137.420,00
24.980,00
197.800,00
44.760,35

Denominació
DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
FONDO CONTINGENCIA

257.810,00 Euros

Operacions de capital
Capítol
6

Import Euros
257.810,00

Denominació
INVERSIONS REALS.

125.400,00 Euros

Operacions financeres
Capítol
9

Import Euros
125.400,00

Denominació
PASSIUS FINANCERS.

2.412.917,35 Euros

Total pressupost de despeses:

RESUM
DEL
CAPÍTOLS

PRESSUPOST

Operacions corrents
Capítol
1
2
3
4
5

Denominació
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

Operacions de capital
Capítol
6
7

Denominació
ALIENACIO D’INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL

D'INGRESSOS

PER

2.213.164,88 Euros
Import Euros
1.047.000,00
4.000,00
373.700,00
667.964,88
120.500,00

124.752,47 Euros
Import Euros
20.000,00
104.752,47

Operacions Financeres

Capítol
9

Denominació
PASSIUS FINANCERS

Total pressupost d'ingressos:

75.000,00
Euros
Import Euros
75.000,00
2.412.917,35 Euros

Segon. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual i que regirà durant l'exercici de 2015.
Tercer. Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries fixes i periòdiques que ha de
percebre el personal laboral durant l'any 2015, en la forma i les quanties individualitzades que
figuren detallades en l'expedient del Pressupost.
Quart. Exposar al públic pel termini de quinze dies el Pressupost, amb anunci previ en el Butlletí
Oficial de la Província i pels mitjans habituals, i considerar-ho tot aprovat definitivament sense
necessitat d'adoptar nou acord, si durant l’esmentat termini no s'hi presenten reclamacions.
En el torn obert d’intervencions el Regidor Sr Manel Plana, comenta que el pressupost de
l’ajuntament s’ha confeccionat, de conformitat amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla
de la despesa i l’objectiu del deute públic, d’acord amb l’entrada en vigor de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
Comenta la documentació entregada, i que compren els estats de despeses i ingressos i
s’acompanyen els corresponents annexos: L’estat de previsió de moviments i situació del deute;
Liquidació de l’exercici anterior i un avanç del corrent; Annex de personal de l’entitat local.;
Annex d’inversions a realitzar durant l’exercici i bases d’execució.
També comenta la seva tramitació que consistirà en un acord d’aprovació provisional per part del
Ple, anunci al butlletí oficial de la província per un període de quinze dies hàbil perquè els
interessats puguin interposar reclamacions davant el Ple
Pren la paraula el Regidor Sr. Jaume Fernandez e inicia la seva intervenció desitjant un bon any a
tots, i respecte al tema dels pressupostos comenta el tema inversions, que si be son poques i una ja
figura a l’ordre del dia que es l’ampliació de les voreres del carrer major., l’altra és el tema del
tanatori, inclosa dins dels pressupostos, i pregunta la idea final quina és? Buscar una empresa que
vulgui la concessió? En principi l’ajuntament té una subvenció de 80.000€ i els altres els hauria
d’aportar l’empresa?
Contesta l’alcalde que la nostra idea és que si el pressupost de l’obra és de 180.000€. segons
Projecte i tenim una subvenció de 80.000 euros., i una vegada licitada i executada, la diferencia
entre la subvenció i els cost d’execució, son els diners que el concessionari de l’explotació hauria
d’aportar per prestar el servei i així el municipi no hauria d’aportar res.
Intervé novament el Regidor Sr, Jaume Fernandez i pregunta si es tracta del Projecte al costat del
cementiri.
Contesta l’Alcalde que si la idea és aquesta, creiem que és un bon lloc, on els veïns no es podran
queixar.

Intervé el Regidor Sr Lluis Rodrigo i pregunta si es manté la previsió d’ampliació del cementiri al
darrere, contestant l’Alcalde que si, una part és per ampliar i l’altra per la sala de vetlles.
Respecte al tema de l’obra ampliació voreres Carrer Major comenta l’Alcalde que es va demanar
una subvenció a la Diputació , que ha estat atorgada amb data 5 o 6 de desembre per un import de
40.000 Euros, amb la condició que l’acord d’adjudicació ha de ser abans del 31/12/2014,i el que
hem tingut que fer-hi és aprovar-ho amb el pressupost del 2014 i 2015, i executar-ho per
administració, que implica un important estalvi, en tractar-se de una obra de fàcil execució.
Pren la paraula el Regidor Sr. Jaume i pregunta detalls del projecte a executar, carrils, materials a
emprar; si la vorera es farà al mateix nivell o es refarà tota? Serà un afegit etc.? Essent contestat
per l’Alcaldia i diu que el tram de l’església fins a la plaça Nova, quedarà un sol carril amb
direcció única i pel que hem vist i observat hi circulen més vehicles direcció plaça Nova-Església.,
també comenta l’amplada de la vorera i les seves variacions, materials a emprar etc.
Seguidament intervé la Regidora Maria Carme Vidal i respecte al tema de els pressupostos, que és
lo més important, demana que si es possible fer un esforç per disposar de la documentació abans,
per poder mirar-ho amb calma i respecte als pressupost presentat comenta pel que fa als ingressos,
algunes coses me les han aclarit, però em crida l’atenció, que la taxa d’escombraries ha augmentat
molt d’un any a l’altre. Respecte a la subvenció de la ràdio, ho vaig preguntar l’altre ple, tenim els
papers que ho certifiquen? Està concedida?. També, trobo a faltar pel que fa als ingressos i de la
ràdio, una entrada encara que després hi hagués una sortida pel que fa a la publicitat o a la
producció de notícies.
Contesta el Regidor Manel Plana i diu que hi ha el compromís per part de l’XAL, ens han dit que
en un període de 10 dies aquest document arribarà i el tindrem a les nostres mans. I respecte a les
previsions ens basem amb el principi de prudència, què fem? Agafar els ingressos per la part més
baixa i les despeses la que pugui ser la despesa més alta. No vol dir que després hagi de ser aquesta
la despesa o l’ingrés.
Torna a intervenir la Regidora i comenta que es refereix a la publicitat que fa ràdio Rosselló, que
és una entrada de diners i després potser sortirà amb una despesa, o la producció de notícies que
també té un cost.
També comenta el lloguer del local de correus, avui s’acaba, el fet que es poguessin ampliar
aquests lloguers, la llei ens acompanyava per actualitzar, no se si haguéssim pogut apujar una mica
més aquest lloguer.
Contesta l’Alcalde que ja s’han tingut contactes pel lloguer del local ja vam estar parlant, inclús
amb el representat de Lleida, i aquí el que nosaltres no podem és forçar massa, per que no hi ha
plaça aquí, ells tenen molt fàcil treure correus d’aquí i ens veuríem obligats a anar a Torrefarrera.
És així. Podem marxar.
De moment donem més valor el fet de tenir aquest servei aquí a Rosselló, que no voler forçar i que
marxin.
En un altre ordre la Regidora Maria Carme pregunta sobre la concessió de la sala de vetlles,
100.000€ per quants anys?
Contesta l’Alcalde que crec que seria una concessió una mica llarga, i la idea es que el possible
concessionari, avanci el import del Cànon de la Concessió al primer any. La idea és aquesta.
Comenta la Regidora que aquest tema es podria preguntar a la població. Segons els comentaris que
m’han arribat.

Contesta l’alcalde que hi ha opinions per a tot, però lo important és que ho poses en un lloc on no
afectarà a cap veí, amb una accessibilitat mol bona i en principi el poble no ha de desemborsar res.
A més, recordo que tots els grups parlamentaris que estem aquí, als nostres programes electorals
ho portem tots.
Continua la intervenció la Regidora i pregunta sobre la línia d’ajuts de la gestió de l’aigua, això de
la Diputació?. Contesta l’Alcalde que és una millora de la infraestructura, fer les canonades noves.
També comenta la Regidora sobre les despeses d’actes i conferències i es pregunta si no està
subvencionat?, Comenta la consignació de productivitat i les gratificacions, i comenta que es pot
produir greuges comparatius amb els mateixos treballadors, i que de vegades val més pagar amb
temps lliure i per últim pregunta a que fa referència la partida: Serveis externs d’emissora.
Contesta l’Alcalde, que aquestes partides sempre han estat consignades i respecte als serveis
externs va en funció de la subvenció de la ràdio, va en funció de que aquestes persones autònomes
treballin, i facturin. Hem fet una previsió del màxim que poden arribar a facturar.
Seguidament pren la paraula el Regidor Manel Plana i comenta, que aquests pressupostos, gairebé
el 35% de la totalitat tenen una funció social, entre cursos, aportacions, inversions i arranjaments
de diferents elements i equipaments municipals com pot ser l’escola la Rosella, Escola de música,
escola Bressol, Casals, tot això són inversions que creiem què podem fer. Aquest any hem reduït,
després si vols ho parlem, hem reduït el nombre de persones que es dediquen a l’escola Bressol, ha
tingut un reflex a nivell de despeses perquè hem reduït una línia de nens. Tenim la situació què
només tenim 3 nens en la línia de 0 a 1 anys amb la previsió que al gener en puguin començar 3
més, ja seran 6, de 1 a dos anys en tenim 11 sobre 13, i de 2 a 3 tenim 15.
Hi ha hagut una quantitat de cursos i activitats amb una bona participació, que és una política que
fem nosaltres amb aquest equip de govern, amb la qual, volem que hi hagi la màxima implicació i
participació de totes les associacions, que tots el perfils i edats puguin participar en diferents
accions realitzades. És una aposta personal.
I també com a qüestió final, dir-vos que el rati de deute viu, està al 33%, hem d’estar tots molt
contents. Estem dins el marge, això no vol dir que ens haguem d’endeutar ni molt menys. Dir-ho
com a evidència de tot plegat.
Finalment intervé el Regidor Musicco Pasquale i tant sol comenta el tema Alier, que la previsió
d’ingressos ha baixat a la meitat.
Contesta l’Alcalde que si, s’ha quedat al 50% i afegeix que el principal ingrés d’Alier és l’IAE, La
taxa de l’1,5 del gas, llicències d’obres, que paguen 12.000 anuals, i el 50% dels 72000, que són
els 36.000. El que ha baixat molt és el consum de gas, i a tal d’exemple durant l’any 2013 per
aquest concepte es va ingressar 263.000€, al 2014 95.000€ i al 2015 tenim la previsió de 40.000.
Continua l’alcalde i diu que aquest conveni amb Alier que es va baixar aquest 50%, i que teníem la
previsió de compensar-ho amb les obres, s’ha de renegociar cada any, no s’ha signat res, cada any
s’anirà parlant.
Pren la paraula el Regidor Sr Manel Plana per aclarir que la força executiva tot i el conveni signat
que podíem tenir, era relativa, si no hi hagués hagut una bona voluntat per part de les persones que
s’han fet càrrec ara d’Alier.
Sotmès a votació l’aprovació del pressupost dona el següent resultat:
Vots en contra: Un (Maria Carme Vidal del Grup PSC/PM)

Abstencions: Tres (Jaume Fernandez i Lluis Rodrigo del Grup End-Ro i Musicco Pasquale del
Grup de ERC.)
Vots a favor: Sis del Grup de CiU (Josep Abad, Elisa Torrelles; Jaume Borrero; Manel Plana; Juan
Fontova i Silvia Olmo)
II.- PROPOSTA ACORD ADHESIÓ AJUNTAMENT DE ROSSELLO, AL PLA
EXTRAORDINARI D’ASSISTENCIA FINANCERA LOCAL 2014.
ANTECEDENTS:
En un moment, com l’actual, de grans dificultats financeres pel món local, la Diputació de Lleida
prioritza davant de qualsevol altra actuació el seu paper de suport als ajuntaments. Així el Ple de la
Diputació celebrat el 27 de novembre de 2014, ha aprovat el “Conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida per al desenvolupament del Pla extraordinari
d’assistència financera local 2014”.
L’import global aportat per la Diputació de Lleida a l’esmentat conveni suma un màxim de nou
milions d’euros (9.000.000 €). Amb aquest import s’atenen les quantitats reconegudes per la
Generalitat de Catalunya als ajuntaments, corresponents a tota l’anualitat del FCL ajuntaments,
anualitat 2013, i al 31,68 % del FCL ajuntaments, anualitat 2014, sumant així el total de l’import
global.
El Conveni regula les condicions en què la Diputació efectuarà l’adquisició d’aquests crèdits als
ajuntaments que ho sol·licitin.
Per tal de poder formalitzar la cessió d’aquests drets de crèdit de la vostra corporació en favor de
la Diputació de Lleida i efectuar la posterior liquidació, el document d’adhesió s’ha elaborat en
base a la informació facilitada pel Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya en el qual consta l’import que assumeix la Diputació de Lleida de les obligacions que a
dia d’avui té la Generalitat de Catalunya amb la corporació de Rosselló pel concepte de Fons de
Cooperació Local resultant d’allò exposat més amunt.
Per aital motiu es proposa al Ple:
Primer.- L’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Lleida, amb què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014.
Segon.- D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de Lleida
un pagament per import de 25.705,65 € €, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té amb la
Generalitat de Catalunya corresponents al Fons de Cooperació Local (FCL)-ajuntaments en data
de 30 de setembre de 2014.
Tercer.- En garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament transmet els drets
de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Lleida, de forma que, per quedar
alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta
Diputació.
Quart.- L’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local 2014 exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes
d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors.

ANNEX: RELACIÓ DE CRÈDITS
AJUNTAMENT DE ROSSELLO NIF: P2523200J
Relació de crèdits corresponents a l’Ajuntament que es troben inclosos en aquest conveni:
FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
Anualitat 2013
Anualitat 2014 (31,6771276% del total)
TOTAL

25.705,65 €
25.705,65 €

En el torn obert de intervencions pel Regidor Manel Plana comenta l’acord es prou clarificador i
que la Diputació es fa càrrec de avançar uns diners que tenia la obligació de pagar la Generalitat,
vista la salut financera de la mateixa i la necessitat dels municipis. Les Diputacions el que fan és
avançar els diners o una part d’aquest als municipis i a qui hauran de pagar aquests diners la
Generalitat serà a les Diputacions, ens fan un avançament.
Intervé el Regidor Sr. Jaume Fernandez i manifesta que també ho podrien fer amb el PUOSC.
Essent aprovada la proposta per unanimitat.
III.- DECRET D’EXECUCIÓ PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LES VORERES DEL CARRER MAJOR,
TRAM ENTRE LA PLAÇA NOVA I EL PONT DEL MORE.
Vist el Decret d'Alcaldia de data 29 de desembre de 2014 que literalment transcrit diu:
ANTECEDENTS:
1.- Examinat l’expedient incoat per la resolució de l'Alcaldia de data 18/12/2014, respecte al
projecte d'obra “Urbanització de l’ampliació de les voreres del Carrer Major, tram entre la plaça
nova i el Pont del Moré., d’un pressupost de contracta de 97.708,72 €.IVA INCLOS, I QUE es
troba subvencionat per la Diputació de Lleida, mitjançant Ajut directe anualitat 2014, interessant a
l’Alcaldia proveir de tot el que sigui necessari per a la seva execució per la mateixa Administració.
2.- Atès que en data desembre de 2014, es va aprovar el document tècnic executiu i va acordar
l’acceptació dels ajuts i compromisos establerts a les bases generals reguladores de l’atorgament
de subvencions de la Diputació de Lleida.
3.- Atès que el 05/12/2014 es comunica a aquesta Corporació l’atorgament de una subvenció per a
aquesta obra que ascendeix a 40.000 Euros., atorgada mitjançant Decret num 4711 de 24 de
novembre de 2014, Expedient 201402658.
4.- Havent-se lliurat informe dels Serveis Tècnics municipals i memòria justificativa de l’execució
de les obres per administració directa, així com l’informe favorable de Secretaria-Intervenció, tots
ells del 23 de desembre de 2014 on es fa constar que:
a) D’acord amb l’art. 24, a), b) de la L.C.S.P. es possible l’execució de les obres pels serveis de la
pròpia administració ja que:
-Que l’Ajuntament te serveis tècnics o industrials suficientment aptes per a la realització de
la prestació, en aquests cas serà el sistema habitual d’execució.
-Que l’Ajuntament disposa d’elements auxiliars utilitzables quina utilització suposi una
economia superior al 5% de l’import del pressupost de contracte o una major celeritat en la
seva execució, justificant-se les avantatges de la mateixa.

b) D’acord amb l’Art. 74 de la L.C.S.P. es possible fraccionar el projecte per contractar
prestacions diferenciades que s’hagin integrar en una obra, quan siguin de substantivitat pròpia que
permeten una execució separada per empreses amb una determinada habilitació.
c) Que, d’acord amb l’art. 24.4 de la L.C.S.P. la contractació de col·laboradors no supera el 50%
de l’import del projecte i que la selecció s’efectuarà pels procediments de contractació de l’art. 122
de la norma contractual.
5.- Atès que el Secretari-Interventor que subscriu emet informe en la mateixa data fent constar la
disponibilitat pressupostària per a l’execució de la despesa.
Es proposa l’adopció del següent,
ACORD
Primer. L'Administració durà a terme directament, per mitjà dels serveis tècnics de l'Ajuntament,
l'obra “Urbanització de de l’ampliació de les voreres del Carrer Major, tram entre la plaça nova i el
Pont del Moré”, d’un pressupost de contracta de 97.708,72 €.
Segon. - Donada les dates de l’any en que estem i el termini d’execució de l’obra, declarar-la
despesa plurianual a executar els exercicis 2014 i 2015.
Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 16900-13000 de personal i 60000-2-15100 de
materials de l’ Urbanització l’ampliació de les voreres del Carrer Major, tram entre la plaça nova i el
Pont del Moré del pressupost vigent de 2014. per mitjà dels justificants adients de les despeses
efectuades per tots els conceptes, recollits en les corresponents certificacions d'obra, subscrites pel
tècnic municipal i aprovades per l'Alcaldia i a les partides corresponent del pressupost de 2015,
condicionat a la seva aprovació.
Tercer. Disposar l’adquisició de materials, matèries primeres així com la col·laboració
d'empresaris particulars que consten a l’Informe Tècnic i Memòria justificativa, a realitzar
mitjançant selecció pels procediment de contractes menors respecte als apartats d’obres fins a
50.000 €. I de contractes negociats sense publicitat de fins a 200.000 €. Procurant -se en tots els
casos recavar un mínim de 3 ofertes per a cada apartat d’obra si fos possible.
Quart.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri.
Cinquè-Comunicar el present acord a la Diputació de Lleida.
Vistos els antecedents, la Corporació, per unanimitat dels 10 Regidors assistents adopta l'acord
següent:
Ratificar el Decret d'Alcaldia de data 29 de desembre de 2014; així com facultar a l'Alcaldia per a
la prossecució de l'expedient, adoptant quants acords de tràmit i adjudicació del contracte resulten
pertinents.
En el torn obert de intervencions el Regidor Musicco Pasquale, comenta i pregunta envers
l’execució d’aquesta obra en la part mes estreta, de la plaça Aviador fins al pont del morer? Com
es farà? Per que hi ha cases que ja estan més a baix que l’asfalt.
Contesta l’Alcalde, que aquí és on probablement no podrem alçar tant.

IV.- INFORME MOROSITAT 3 TRIMESTRE 2014
PERÍODE DE REFERÈNCIA: Tercer trimestre de 2014 (Registre comptable fins al
30/09/2014)
Proposta pel Ple del 31 de Desembre de 2014.
PRIMER. NORMATIVA APLICABLE
-Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
-Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) aprovat per R.D.Leg.3/2011, de 14
de novembre.
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre.
SEGON. ANTECEDENTS DE FET.
II.1. En data 5 de juliol de 2010, es va aprovar la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, establint mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
II.2. El principal objectiu de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial al sector públic és la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per ampliar el concepte del principi de sostenibilitat
financera, que inclou també el control del deute comercial, per evitar posar en risc a mig termini
l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat de les finances públiques.
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, preveu el control de l'endeutament a través del deute públic,
però no regula el deute comercial. Les administracions públiques estan obligades a pagar en 30
dies als seus proveïdors, no obstant això, existeix un gran retard en el seu pagament, que causa un
greu perjudici tant al sector privat com al sector públic, ja que la morositat afecta als principis
d'estabilitat i de sostenibilitat. Per aquest motiu, aquesta reforma amplia el concepte de deute
públic per millorar la protecció de tots els creditors.
En aquest sentit, el punt 2 de l’art. 4 “Determinació del termini de pagament”, diu:
“Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de
comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los Servicios con
lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de 30 días naturales a contar desde la
fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los Servicios. En este caso, el plazo del
pago será de 30 días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los
bienes o Servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con
anterioridad a la aceptación o verificación.”
Així doncs, des del punt de vista dels terminis de pagament del sector públic, segons l’exposició
anterior, s’estableix un màxim de trenta dies per l’aprovació de la despesa i trenta dies des de
l‘aprovació de la mateixa pel seu pagament efectiu.
TERCER. OBLIGACIONS DE LA TRESORERIA I LA INTERVENCIO EN RELACIO A
LA MOROSITAT I PERIODE MIG DE PAGAMENT.
III.1. Model IT a trametre a la Generalitat mitjançant la plataforma aecat (Informe trimestral de
tresoreria, formulari 16). Resolució ECO/1406/2011 d'1 de juny per la qual és modifiquen els
annexos de l'Ordre ECF/138/2007 i s'afegeix l'informe de Tresoreria).

III.2. Informe trimestral de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament a trametre a
l'Estat. Art.4.4 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
III.3. DEROGAT: Informe d'Intervenció, adreçat al Ple de la Corporació, de la relació de factures
de més de tres mesos d'antiguitat sense reconeixement d'obligació o justificació d'absència del
tràmit. Art. 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. (Derogat per la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic).
III.4. Informe anual d'Intervenció per avaluar el compliment de la normativa en matèria de
morositat. En el cas de les Entitats Locals, aquest informe serà elevat al Ple. (Es proposa que formi
part de l'expedient de la liquidació del pressupost). Art. 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
III.5. Publicació del període mig de pagament (p.m.p.) a proveïdors a la web de l'entitat local. Cal
disposar d'un pla de tresoreria que inclogui el p.m.p. per a garantir el compliment i les mesures de
reducció del mateix per a complir amb el termini màxim de pagament. D.A 4a de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) i el nou
apartat 3 de l'art.13 de la LOEPSF, modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre de
control del deute comercial en el sector públic.
QUART. INFORME.
IV.1. Atenent a les consideracions anteriorment exposades, i d’acord amb les dades extrets del
Programa Comptable que s’annexen al present informe, les obligacions reconegudes que s’hagin
liquidades i pendents de liquidar efectivament a 30 de setembre de 2014, són:
Dintre Període legal
Estat al final del Num.
3er. trimestre
Obligacions
Pagaments Realitzats 290
Factures Pendents de 106
pagament

Import (€)
182.949,94 €
184.887,79 €

Fora Període legal
Num.
Obligacions
117
54

Import (€)
391.585,74 €
46.682,06 €

IV.2. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i,
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus
estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests
òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats.
Vistos els antecedents exposats, el ple de la Corporació manifesta :
Primer.- Donar-se per assabentats dels informes de morositat lliurats pels serveis d’intervenció
d’aquesta Corporació corresponents al 3er trimestre de 2014;
Segon.- Acordar la tramesa d’aquest acord, amb els informes preceptius en paper i/o per mitjà del
fitxer XML generat per l’aplicació informàtic al Ministeri de Economia i Hisenda (Direcció
General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals) així

com al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Secretaria General
d’Economia i Coneixement. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió, agraint la ¨participació i
assistència de tots els regidors, i desitjant en nom de tota la corporació un bon any nou a tots, quan
són les tretze hores quinze minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta, que com a Secretari, certifico.

