ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2015
Data: 13 de novembre de 2015
Horari: 13,30 a 14,30 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim: Extraordinària.
Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernàndez.
Regidors:
Elisa Torrelles Tormo.
Manel Plana Farran.
Silvia Olmo Pareja.
Joan Fontova Vilaró
Joan Andreu Urbano Fernàndez.
Maria Carme Vidal Torruella.
Antoni Bosch Carabante.
David Ricart Jordana.
Excusa la seva assistència: Jaume Borrero Montijano i Nerea Garcia Gonzalez.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació Expedient Concessió Sales de Vetlla, Aprovació Plecs Clàusules Econòmica
Administratives que han de regir el contracte i obertura de la licitació.
2. Aprovació Expedient Concessió demanial de Gestió i Explotació Pista de Pàdel i Tennis
construïdes i Construcció Pista Pàdel i la seva gestió i explotació, Aprovació Plecs
Clàusules Econòmica Administratives i Tècniques que han de regir el contracte i obertura
de la licitació..
3. Informe Execució Pressupostaria 3/Tr 2015.
4. Informe Pagament Mig a Proveïdors 3r Trimestre 2015.
Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre
del dia.
I.- APROVACIÓ EXPEDIENT CONCESSIÓ SALES DE VETLLA, APROVACIÓ PLECS
CLÀUSULES ECONOMICO ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE I OBERTURA DE LA LICITACIÓ.
Per l’Alcaldia es sotmet al Ple la següents proposta:
Proposta d’acord d’aprovació d’expedient de concessió demanial per a la utilització
privativa mitjançant licitació de la sala de vetlles de Rosselló.
L’Ajuntament de Rosselló ha finalitzat la construcció del “Projecte d’execució per Sales de Vetlla
al Camí d’Alpicat s/n qualificat com a bé de domini públic, tractant-se d’un espai a destinar a sales
de vetlla, reivindicada pels veïns des de fa molt temps.

Atès, tanmateix, que és voluntat de l’Ajuntament, a fi i efecte de donar compliment a les demandes
de la població i, per tant, a l’interès social, que al municipi de Rosselló s’hi presti el servei de sala
de vetlles,
Aquesta Alcaldia ha considerat oportú realitzar una concessió administrativa d’ús privatiu d’aquest
equipament públic, mitjançant licitació per tal que un adjudicatari en el local de titularitat
municipal, procedeixi a gestionar i explotar el servei de sala de vetlla, la prestació d’ activitats
funeràries així com donar sepultura als difunts al cementiri de Rosselló.
L’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en els mateixos
termes de l’art. 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya confereix als municipis la competència en matèria de
serveis funeraris. Així mateix, la Llei 2/1997 estableix que els serveis funeraris tenen la condició
de servei essencial d’interès general, el qual pot ésser prestat per l’Administració, per empreses
públiques o per empreses privades, en règim de concurrència en tots els casos.
Per tant, l’Ajuntament de Rosselló, ha de garantir l’existència i la prestació dels Serveis Funeraris
al municipi, amb la finalitat d’assegurar l’efectivitat dels principis d’universalitat, d’accessibilitat,
de continuïtat, de respecte dels drets de les persones usuàries i de lliure concurrència.
Així, la prestació dels serveis funeraris per empreses públiques o privades es regirà per allò
establert en la normativa reguladora, i serà sotmesa a les mesures de control, de policia i
d’autorització establertes en la mateixa, per la normativa de policia sanitària mortuòria i pels
reglaments i ordenances que es puguin dictar a l’efecte
Vistos els informes emesos, el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir
l’adjudicació de la concessió per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb
diversos criteris d’adjudicació i, examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat
amb la normativa, es proposa a la corporació, l’adopció del següents acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant concurs/procediment obert, per a
l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu d’un equipament públic situat al Camí
d’Alpicat s/n de Rosselló, disposant l’obertura del procediment de licitació per tal que es
procedeixi a gestionar i explotar el servei de sala de vetlla, la prestació d’ activitats funeràries així
com donar sepultura als difunts al cementiri.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que serveix de base.
TERCER. Publicar en el B.O.P. de Lleida, en el tauler d’edictes de la corporació i en el Perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 30 dies puguin presentar les
proposicions que considerin convenients."
En el torn obert d’intervencions, per part del Sr. Alcalde comenta la construcció i posterior
licitació de la seva gestió i argumenta que es tracta de un nou equipament per prestar un servei
demandat per la població i que tots els grups del Consistori duien al seu programa electoral.
Es tracta de un edifici lluminós i manifesta i posa especial èmfasis en el cost i que al llarg dels
anys, el cost serà cero pel municipi, es recupera l' inversió.
Pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i tan sol prega que la documentació a veure si
podem disposar de ella amb mes temps, respecte a la proposta, esta d’acord, si be considera la
possibilitat d’augmentat el Cànon.
Seguidament pren la paraula el Regidor David Ricart i comenta que ho troba correcte a nivell de
números, que ve viable la concessió econòmicament. Tanmateix manifesta que s’hauria d’incloure

amb aquest plec de clàusules és que a la pàgina 26, hi posa que els preus de les tarifes seran al punt
7, prèviament autoritzades per l’ajuntament, crec que hi hauria de constar que els augments del
servei haurien d’estar lligats a l’IPC com si, està el cànon que cobrarà l’ajuntament, per que si no
correm el risc que pugi molt el preu del servei i es dispari i, únicament demana incloure en les
tarifes que ha de cobrar el concessionari afegir que l’augment estigui vinculat com a màxim al
Increment de Preus al Consum a nivell de Catalunya i que també esta d’acord en augmentar el
cànon concessional.
Seguidament s’obre un petit debat sobre les tarifes a cobrar, es comenta el estudi que ha servit de
base per calcular el cànon, la necessitat de esser competitius i la quantitat d’informació que
l’estadística pot donar per prendre les decisions correctes i es proposa augmentar el cànon a 6.000
Euros
Sotmès a votació s’acorda per unanimitat aprovar la proposta, amb les rectificacions esmentades a
incorporar-les en el Plec.
II.- APROVACIÓ EXPEDIENT CONCESSIÓ DEMANIAL DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ
PISTA DE PÀDEL I TENNIS CONSTRUÏDES I CONSTRUCCIÓ PISTA PÀDEL I LA
SEVA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ, APROVACIÓ PLECS CLÀUSULES ECONOMICO
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE I
OBERTURA DE LA LICITACIÓ.
Per l’Alcaldia es proposa al Ple la seva retirada, ja que degut a causes imprevistes i canvis produïts
a ultima hora, no s’ha pogut finalitzar la documentació tècnica que ha de servir de base per la
licitació.
Essent aprovat per unanimitat la seva retirada per un millor estudi.
III.- INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 3/TRIMESTRE 2015.
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el Reglament
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa pública per tal de
garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’estabilitat pressupostària.
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar un pla
econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic
o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat pel plenari de la corporació i tramès a
l’òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat de Catalunya), per a la seva aprovació i
seguiment.
Es per tot això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació sobre el
compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, corresponent a l’execució del
TERCER trimestre del pressupost de 2015, el contingut del qual és el següent:
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde / President de la corporació.
1.2. Caràcter: Preceptiu.
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral.

2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per la qual se
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16),
indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha
de trametre per mitjans electrònics a traves del sistema que el MINHAP habiliti a tal efecte (art.
5.1.)
3. FONAMENTS DE DRET
Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’ordre HAP/2015/2012.
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).
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 de les operacions comercials.
4. INFORME
El article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014, diu:.« Del compliment de l’obligació de
subministrament d’informació a què es refereix aquest precepte, i pel que fa als tres primers
trimestres de cada any, quedarien excloses les corporacions locals amb una població no superior a
5.000 habitants, excepte la informació esmentada als apartats 7 i 8 anteriors.»
Respecte al retiment trimestral de l’execució pressupostaria del 1er, 2on i 3er trimestre de
l’exercici 2015 i per les corporacions locals amb un població no superior a 5.000 habitants, caldrà
trametre informació relativa a les actualitzacions del seu pla de tresoreria i el detall de les
operacions de deute viu, que ha de contenir, almenys:
Calendari i pressupost de tresoreria amb els seus cobraments i pagaments mensuals per rúbriques,
distingint els pagaments inclosos en el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors i incloent
la previsió del seu mínim mensual de tresoreria.
Previsió mensual d’ingressos.
Saldo de deute viu.
Impacte de les mesures d’estalvi i mesures d’ingressos previstes i calendari previst d’impacte en
pressupost.
Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.
Calendari i quanties de necessitats d’endeutament.
Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant de l’exercici corrent
com dels anys anteriors, distingint l’import de les obligacions pendents de pagament incloses en el
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors. h) Perfil de venciments del deute dels propers
deu anys.
A continuació se detalla la informació que recull el retiment trimestral de la execució de
pressupost 2015:
Calendari i Pressupost de Tresoreria

Deute viu i previsió dels venciments del deute

El deute viu amb entitats de crèdit al finalitzar aquest trimestre és de 407.829’10€.
5. CONCLUSIONS
L’ajuntament ha elaborat un calendari de tresoreria en el que se recull els ingressos i pagaments
efectius del 3er trimestre i la previsió dels mateixos per la resta de l’exercici.
El criteri utilitzat en el càlcul de les estimacions dels pagament efectivament liquidats, depèn del
tipus de despesa, es a dir si se tracta de una despesa periòdica, o serveis fixes que generen una

facturació mensual invariable, com es el cas de les pagaments corresponents al capítol 1, 3, 4 i 9 de
despeses, podem establir els fluxos efectius mensuals amb antelació i amb un marge d’error mínim.
Pel contrari tot aquella despesa inesperada, imprevisible o desconeguda dificulta establir una
previsió tant quantitativa com temporal. Per aquest motiu les previsions de la recaptació mensuals
pel trimestre en curs, per aquest tipus de despesa, s’ha realitzat de la següent manera:
Octubre: se contemplen els pagaments de les obligacions reconegudes netes pendents de pagament
a 30 de setembre.
Novembre: correspon a les obligacions reconegudes netes a partir de l’1 d’Octubre.
Desembre: S’ha tingut en compte les adquisicions i serveis realitzats pendents de facturar i que per
tant s’entén que la data de registre de la factura serà al novembre i per tant se liquidaran
efectivament amb la transferència del desembre, també se te en compte la recaptació efectiva
mensual en els tres trimestres tancats.
En quan als ingressos efectius dels impostos directes, taxes, preus públics i altres ingressos, dels
quals s’ha delegat la gestió i recaptació a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, es contempla com
a cobraments pressupostaris en el trimestre en curs els ingressos mensuals. Respecte a les
liquidacions trimestrals durant l’exercici se consideren ingressos no pressupostaris fins la
liquidació anual, que se’ns comunica i ingressa efectivament, al febrer de l’exercici següent.
La resta de taxes i ingressos de capítol 3 s’estima en base a les previsions inicials, la recaptació
efectiva dels trimestres anteriors i la probabilitat de que aquets pendent de cobro se liquidin en
l’exercici corrent.
Les transferències corrents, tret de la Participació en Tributs de l’Estat, s’ha utilitzat com a
referencia les dates dels ingressos percebuts en exercicis anteriors pel mateix concepte.
Pel que fa a les transferències de capital, s’han previst rebre els ingressos efectius d’aquelles
subvencions per les que ja s’han justificat les despeses realitzades.
Els fons líquids a l’inici de l’exercici son de 417.185’24€ i segons aquesta previsió a tancament de
l’exercici el fons líquid resultant s’estima en 415.065’42€.
El deute viu i el quadre d’amortitzacions coincideixen amb l’Estat del Deute, i a 30 de setembre de
2015, presenta un deute viu amb entitats de crèdit total de 407.829’10€, menys les amortitzacions
del 4rt trimestre, el deute viu a tancament de l’exercici serà de 375.756,10€.
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma habilitada a tal
efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals de la web del
Ministeri d’Economia i Hisenda i Administracions Públiques, en data 29 D’OCTUBRE de 2015.
El Ple en queda assabentat
IV.- INFORME RELATIU AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT MENSUAL A
PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, SEGONS REAL DECRET
635/2014, DE 25 DE JULIOL. PERÍODE 3TR 2015
Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es
desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques
i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el ràtio
d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig de
pagament.
El Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el
procediment de retenció de recursos del règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Concretament el capítol II, del període mig de pagament a proveïdors, estableix la metodologia per
al càlcul del període mig de pagament en termes econòmics i la manera en què s’ha de publicar
aquest període mig de pagament.
Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament global, el període mitjà de pagament de cada
entitat s’ha de calcular d’acord amb la fórmula següent:

Període mitjà de pagament de cada entitat =

(ràtio operacions pagades * import total pagaments
efectuats) + (ràtio operacions pendents de pagament
* import total pagaments pendents)
import total pagaments efectuats + import total
pagaments pendents

Per als pagaments efectuats, s’ha de calcular la ràtio de les operacions pagades d’acord amb la
fórmula següent:

Ràtio de les operacions pagades =

Σ (nombre de dies de pagament * import de
l’operació pagada)
Import total de pagaments efectuats

S’entén per nombre de dies de pagament els dies naturals transcorreguts des de: Els trenta
posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual
d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’administració. En els
supòsits en els quals no hi hagi obligació de disposar de registre administratiu, s’ha de prendre la
data de recepció de la factura.
Pel càlcul del rati de les operacions pendents de pagar, la formula serà la següent:

Ràtio d’operacions pendents de pagament =

Σ (nombre de dies pendents de pagament * import
de l’operació pendent de pagament)
Import total de pagaments pendents

S’entén per nombre de dies pendents de pagament els dies naturals transcorreguts des dels trenta
posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual
d’obra, segons correspongui, fins a l’últim dia del període a què es refereixin les dades publicades.
En els supòsits en què no hi hagi obligació de disposar de registre administratiu, s’ha de prendre la
data de recepció de la factura.

En compliment de l’anterior, s’emet el present informe:
PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL – 3TR/2015
Any

Tipus

Període

Estat

Data

P.M.Pagam.

R.O.Pagades

R.O.Pendents

Total
Pagaments

Total
Pendents

2015

Trimestral

03

vigent

29/10/2015

22,39

29,63

-11,91

528.410,42

111.576,18

* Els valors que apareixen en signe negatiu, representen bé d’una major celeritat, en terme mig, en el pagament per part de
l’Entitat en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé que les
operacions pendents de pagament de l’Entitat es troben, en terme mig, en un moment anterior a l’esmentat període màxim.

En l’expedient s’adjunta el detall de les factures, i l’aplicació de la normativa en el càlcul.
Informar que s’ha comunicat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques en data, 29
d’octubre de 2015,dins del termini legal.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a la taula que
precedeix
Complit l’objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió, quan eren les
catorze trenta hores. Dono Fe.

