ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI

Identificació de la sessió.
Caràcter: Extraordinari
Número: 02/2017
Data: 23 de febrer de 2017
Horari: de 21:00 a 22:00h
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Cubells

Assistents.
Il·lm. Sr. Josep Regué Montserrat (alcalde)
Sr. Sebastià Boixadera Brescó (primer tinent d’alcalde)
Sra. Sílvia Catells Ribes (segon tinent d’alcalde)
Sr. Jordi Solé Mirats
Sr. Salvador Soldevila Pedrol
Sr. Francesc Trepat Canal
Sr. Jordi Casals Fransi (regidor)

Absents.

Assistits per: Cristina Fontova Camacho (Secretària-interventora)

ORDRE DEL DIA

1r.- Donar compte de l’informe de morositat anual 2016.
2n.- Donar compte de l’execució trimestral 4rt trimestre 2016.
3r.- Donar compte del PMP 4rt trimestre 2016.
4rt.- Proposta d’aprovació de la moció d’adhesió al pacte nacional pel
referèndum.
5è.-Proposta d’aprovació de la tercera certificació i última de l’obra
“Rehabilitació dels graners” per import de 88.611,29€.
6è.- Proposta d’aprovació del conveni marc de delegació de competències
municipals entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de
Cubells, per a la gestió dels serveis de recollida selectiva, de transport, de
valorització, de deposició i tractament del rebuig dels residus municipals, de
recollida d’objectes voluminosos i de deixalleria.
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7è.- Proposta d’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Cubells, en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat
per al període 2016-2019.
8è.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el servei català
de trànsit i l’Ajuntament de Cubells sobre l’assumpció de les facultats de
denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
9è.- Proposta d’aprovació de la sol··licitud al Departament de Territori i
Sostenibilitat que tot el municipi es classifiqui com a zona de protecció
màxima envers la contaminació lumínica, E1.
1r.- Donar compte de l’informe de morositat anual 2016.
D’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials; els tresorers, o en el seu defecte, els interventors de les Corporacions
Locals han d’elaborar, amb caràcter trimestral natural, un informe sobre el compliment
dels terminis de pagament estipulats en la mateixa llei.
Aquest informe inclourà el número i la quantitat global de les obligacions pendents en
les quals s’estigui incomplint els següents terminis de pagament:
Els terminis de pagament s’estableixen a l’article 3.3 de la llei 15/2010, que modifica la
disposició transitòria 8a de la Llei 3/2004, fixant els terminis de pagament següents:
Període
Des de l’entrada en vigor de la llei (7.7.2010)
a 31.12.2010
De l’1.1.2011 a 31.12.2011
De l’1.1.2012 a 31.12.2012
A partir de l’1.1.2013

Termini de pagament de les AAPP
55 dies
50 dies
40 dies
30 dies

Aquest informe s’ha de trametre a l’òrgan competent del Ministeri d’Economia i
Hisenda i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
S’informa per trimestre natural:
4rt. trimestre de 2016: INFORME: Que d’acord amb l’article 4.3. 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 de les operacions comercial, en
data 31 de desembre de 2016 el import de les obligacions pendents de pagament que
incompleixen els terminis de l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en
relació amb la Disposició transitòria sexta és de 648,07 euros, els quals correspon a la
quantitat de 2 factures.
2n.- Donar compte de l’execució trimestral 4rt trimestre 2016.
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De conformitat amb el regulat en l'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el
desenvolupament del mateix realitzat per l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i en
concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, aquesta interventora ha
donat compliment a la seva obligació de remissió de subministrament de la informació
trimestral corresponent al segon trimestre de 2016, dintre del termini i en la forma
escaient. S’ha bolcat la totalitat de la informació a través de la plataforma telemàtica
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins la “Oficina Virtual per a la
Coordinació Financera amb les Entitats Locals”.
S’aporta la següent documentació continguda a l’expedient:
- Pressupost de despeses execució trimestral 4rt trimestre 2016
- Pressupost d’ingressos execució trimestral 4rt trimestre 2016
- Calendari i pressupost de tresoreria
El Ple de la Corporació resta assabentat de l’execució trimestral corresponent al 4rt
trimestre.
3r.- Donar compte del PMP 4rt trimestre 2016.
D’acord amb la Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de
desembre pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials recull en l’article primer de modificació de la Llei 3/2004 de morositat article
4 de determinació del termini de pagament . En l’article quart .3 de la mateixa estableix
que els tresorers i en el seu defecte els interventors de les corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament d eles obligacions incloent el número i la quantia global de les obligacions
pendents en els que s’està incompliment el termini. En l’aparat 3 del mateix article
estableix el seu debat al ple i caldrà remetre al Ministeri d’economia i Hisenda i a
l’òrgan de tutela de la respectiva comunitat autònoma. D’acord amb l’article 12 de Llei
25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures del sector públic, estableix l’obligació de l’òrgan de control intern
d’elaborar un informe en el que avaluarà el compliment de la normativa en matèria de
morositat. En el cas de les entitats locals, aquest informe serà elevat al ple.

Operacions pagades
Operacions pendents pagament
PMP

Ràtio
177,39
-9,91
93,26

Import
238.870,62
194.792,29

El Ple de la Corporació resta assabentat del PMP del 4rt trimestre 2016.
4rt.- Proposta d’aprovació de la moció d’adhesió al pacte nacional pel
referèndum.
Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
1. Manifestar l’adhesió al pacte nacional al referèndum.
2. Subscriure el contingut del manifest Pacte Nacional pel Referèndum.
3. Promoure al municipi, que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al
Pacte Nacional pel Referèndum i subscriguin el seu manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
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Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
5è.-Proposta

d’aprovació

de

la

tercera

certificació

i

última

de

l’obra

“Rehabilitació dels graners” per import de 88.611,29€.
Tenint en compte que en data 27 d’agost de 2015, el ple de la corporació va aprovar
inicialment el projecte d’obres locals, per Rehabilitació dels graners per a equipament
multifuncional a Cubells FASE 1. Aquest es va sotmetre al tràmit d’informació pública
pel termini de 30 dies, sense que es produïssin al·legacions, quedant definitivament
aprovat.
Tenint en compte que aquest projecte ha sofert unes modificacions durant la seva
execució, sense que això faci variar l’import del seu pressupost.
Tenint en compte que per acord de Ple de 18 de desembre de 2015 es va adjudicar a
l’empresa Ribalta i Fills SA, el concurs per a l’execució de l’obra Rehabilitació dels
graners per a equipament multifuncional a Cubells FASE 1, per import de 185.999,35€
IVA inclòs.
Tenint en compte que aquesta actuació està subvencionada pel Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya anualitat 2012,
Atès que s’ha emès la primera certificació de l’obra per un import de 88.611,29€,
corresponents a les obres executades durant el mes el mes anterior,
Per tot això, PROPOSO:
1. Aprovar la certificació d’obres número 3 i final de l’obra Rehabilitació dels graners
per a equipament multifuncional a Cubells FASE 1, per import de 88.611,29€.
2. Trametre aquest acord juntament amb el projecte modificat al Departament de
Governació de Lleida.
Es sotmet a votació i s’aprova per 4 vots a favor i 3 abstencions.

6è.- Proposta d’aprovació del conveni marc de delegació de competències
municipals entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Cubells,
per a la gestió dels serveis de recollida selectiva, de transport, de valorització,
de deposició i tractament del rebuig dels residus municipals, de recollida
d’objectes voluminosos i de deixalleria.
Es proposa al ple l’aprovació del conveni marc de delegació de competències
municipals entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Cubells, per a la
gestió dels serveis de recollida selectiva, de transport, de valorització, de deposició i
tractament del rebuig dels residus municipals, de recollida d’objectes voluminosos i de
deixalleria. En els termes que s’estableix al conveni.
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El Sr. Soldevila manifesta que en aquests casos s’hauria de consensuar en els
plenaris i no dependre tant de les decisions del Consell

Es sotmet a votació i s’aprova per 4 vots a favor i 3 abstencions.
7è.- Proposta d’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Cubells, en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període
2016-2019.
Es proposa al ple d’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Cubells, en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 20162019.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
8è.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el servei català de
trànsit i l’Ajuntament de Cubells sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i
sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
Es proposa al ple l’aprovació del conveni de col·laboració entre el servei català de
trànsit i l’Ajuntament de Cubells sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció
per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
9è.- Proposta d’aprovació de la sol·licitud al Departament de Territori i
Sostenibilitat que tot el municipi es classifiqui com a zona de protecció màxima
envers la contaminació lumínica, E1.
Es proposa al ple l’aprovació de la sol·licitud al Departament de Territori i Sostenibilitat
que tot el municipi es classifiqui com a zona de protecció màxima envers la
contaminació lumínica, E1, comportant els següents acords:

Primer: Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que tot el municipi es
classifiqui com a zona de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1.
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Segon: En aplicació de l’art 7b del Decret 190/2015, de 25 d’agost, donar audiència a
les persones interessades en aquest procediment, en un termini no inferior a 10 dies ni
superior a 15.

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde, aixeca la sessió a les 22:00.

Vist i plau,
L’alcalde

Josep Regué Montserrat
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