AJUNTAMENT DE CISTELLA
ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA DE 28 DE JULIOL DE 2014.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:10 hores del dia 28 de juliol de
2014, es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària que ha
estat prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Enric Gironella
Colomer, i amb l’assistència dels regidors que a continuació s’indiquen: Carles
Sagué Caselles, Lluis Torrecabota Pedregós, Antonio Bernad Prats i Moisès Nogué
Ribas.
Excusa l’assistència: el Sr. Francesc Vilarrasa Rique i el Sr. Bart M. J. Bekaert.
Amb l’assistència de la Secretària Interventora de la Corporació. Sra. Olga Serrats
Juanola.
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar
els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria
1.-Aprovació de l’ acta de la sessió plenària de data 7 de juliol de
2014
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 7 de juliol
de 2014, és aprovada per unanimitat dels assistents
2.- Correspondència oficial.
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la
darrera sessió del Ple fins a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1- Ofici de l’oficina del cens relatiu al numero de censats a 1 de juny de
2014.
3.- Aprovació de despeses
El Regidor d’Hisenda, Sr. Carles Sagué Casellas, adjunta a la present proposta
d’acord, les factures que es relacionen corresponents a despeses varies , que
ascendeix a un import total de 2813,77€, als efectes de la seva aprovació
proposant al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- Aprovar les següents factures per import total de 2813,77€
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REG.
ENTRADA
158
159
160
161
162
163
164
165
166

DATA
FACTURA
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
09/07/2014
11/07/2014
09/07/2014
30/06/2014
17/07/2014
11/07/2014

NÚM
FACTURA
FC1403979
02/7,480
SF01/017673
46,142
S1/140818
14006587
B140236
14006648
M14-00871

CREDITOR

IMPORT

EMILIANA
6,33
SAIGA
320,12
CRAE
121
AFRI-ENERGIA
509,39
EDITORIAL GAVERRES
104
SERVICENTRE
392,46
S.F.M.C.,S.L
664,71
SERVICENTRE
211,76
MIGUEL REYES PORTAS
484
TOTAL 2813,77€

CONCEPTE
MATERIAL OFICINA
PATI ESCOLA
REVISTA ENTREVISTA FUTBOL
LLUM AJUNT
REVISTA ALBERES Nº 11 I 12
ARBRES DEL POBLE
ESCOMBRARIES
CAMP DE FUTBOL
MINI TRACTOR USADO

SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les corresponents partides
del Pressupost Municipal vigent.
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar
íntegrament la Proposta d’Acord abans descrita i l’acord contingut a la
mateixa.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa abocador
comarcal corresponent al mes de juny de 2014, s’acorda donar-li conformitat.
5.- Donar compte del decrets d’alcaldia.
No hi ha decrets d’alcaldia des de ultima sessió plenària.
6.- Assumptes urgents

7.1.- Donar compte de l’informe de de morositat corresponent al 1er
i 2n trimestre de 2014.
INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT

1/2014

Assumpte: compliment dels terminis de pagaments imposats per la llei 15/2010 de
modificació de la llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat.
Període: PRIMER TRIMESTRE 2014
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I. A la vista dels següents mandats legals:
Primer.- D’acord amb l’article 4 de la llei 15/2010:
“3. Els Tresorers o, en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos
en aquesta llei per al pagament de les obligacions de cada Ens locals, que inclourà
necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’estigui incomplint el termini.
4. Sens perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació
local, aquest informe haurà de remetre’s, 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 respectius Estatuts d’Autonomia,
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Aquests òrgans podran
igualment requerir la remissió dels citats informes.”
Segon.- Alhora, l’article 5 del mateix text legal:
“4. La Intervenció o òrgan de l’Ens local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article anterior, una
relació de les factures o documents justificatius amb respecte els quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre i no s’hagin
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagin
justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el
termini de quinze 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.”
II. Emeto els següents INFORMES:
1. EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES FACTURES
PRESENTADES A LA CORPORACIÓ.
Primer.- D’acord amb el que determina el RDL 4/2013 en el seu article 33 a on es
modifica l’article 4 de la Llei 3/2004 , el termini de pagament aplicable a les
factures emeses a partir del dia 24 de febrer de 2013 és de 60 dies següents a la
data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que
acreditin la realització total o parcial del contracte.
Segon.- La mitjana del temps de pagament de factures registrades a l’Ajuntament
de Cistella durant el primer trimestre natural (1 de gener a 31 de març de 2014)
és de 27,13 dies.
Tercer.- S’ha complert el termini de pagament imposat per l’article 3.3 del RDL
2/2014 abans .
Quart.- No hi ha cap obligació reconeguda pendent de pagament en què
s’incompleix el termini legal de 60 dies a 30/06/2014.
2. EN RELACIÓ
L’OBLIGACIÓ.

AL

TERMINI

DE

TRAMITACIÓ

DEL

RECONEIXEMENT

DE
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Del total de factures registrades, cap d’elles té una antiguitat superior a 3 mesos
pendent de reconèixer l’obligació.
I això és el que informo al Ple de la Corporació.

Olga Serrats i Juanola
Secretària interventora
Cistella , 31 de març de 2014.

INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT

2/2014

Assumpte: compliment dels terminis de pagaments imposats per la llei 15/2010 de
modificació de la llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat.
Període: SEGON TRIMESTRE 2014
I. A la vista dels següents mandats legals:
Primer.- D’acord amb l’article 4 de la llei 15/2010:
“3. Els Tresorers o, en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos
en aquesta llei per al pagament de les obligacions de cada Ens locals, que inclourà
necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’estigui incomplint el termini.
4. Sens perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació
local, aquest informe haurà de remetre’s, 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 respectius Estatuts d’Autonomia,
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Aquests òrgans podran
igualment requerir la remissió dels citats informes.”
Segon.- Alhora, l’article 5 del mateix text legal:
“4. La Intervenció o òrgan de l’Ens local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article anterior, una
relació de les factures o documents justificatius amb respecte els quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre i no s’hagin
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagin
justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el
termini de quinze 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.”
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II. Emeto els següents INFORMES:
1. EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES FACTURES
PRESENTADES A LA CORPORACIÓ.
Primer.- D’acord amb el que determina el RDL 4/2013 en el seu article 33 a on es
modifica l’article 4 de la Llei 3/2004 , el termini de pagament aplicable a les
factures emeses a partir del dia 24 de febrer de 2013 és de 60 dies següents a la
data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que
acreditin la realització total o parcial del contracte.
Segon.- La mitjana del temps de pagament de factures registrades a l’Ajuntament
de Cistella durant el segon trimestre natural (1 de març a 30 de juny de 2014) és
de 34,58 dies.
Tercer.- S’ha complert el termini de pagament imposat per l’article 3.3 del RDL
2/2014 abans .
Quart.- No hi ha cap obligació reconeguda pendent de pagament en què
s’incompleix el termini legal de 60 dies a 30/06/2014.
2. EN RELACIÓ
L’OBLIGACIÓ.

AL

TERMINI

DE

TRAMITACIÓ

DEL

RECONEIXEMENT

DE

Del total de factures registrades, cap d’elles té una antiguitat superior a 3 mesos
pendent de reconèixer l’obligació.
I això és el que informo al Ple de la Corporació.

Olga Serrats i Juanola
Secretària interventora
Cistella , 28 de juliol de 2014
7.- Precs i Preguntes.
El Sr. Alcalde concedeix la paraula als regidors assistents, sense que cap d’ells
formuli cap pregunta ni prec.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 22:05 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present
acta de la qual com a Secretària, en dono fe.

L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

