ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI
Expedient:
Assumpte:

223/2018 PLE 3/2018
Ple ordinari 3/2018

Identificació de la sessió.
Caràcter: Ordinari
Número: 03/2018
Data: 12 de juliol de 2018
Horari: de 21:00 a 22:30 h.
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)
Sr. Jordi Solé Mirats (tresorer)
Sr. Salvador Soldevila Pedrol (regidor)
Sr. Jordi Casals Fransi (regidor)
Absents.
Sra. Sílvia Castells Ribes (segon tinent d’alcalde)
Sr. Francesc Trepat Canal (regidor)
Assistits per: Cristina Fontova Camacho (Secretària-Interventora)
ORDRE DEL DIA
1r.- Lectura i aprovació si escau de les actes de les sessions anteriors.
2n.- Donar compte dels decrets d’alcaldia dictats des de l’anterior sessió ordinària.
3r.- Donar compte de l’execució pressupostaria del 2n trimestre 2018.
4rt.- Donar compte del PMP i morositat del 2n trimestre 2018.
5è.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits en la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb superàvit.
6è.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits en la modalitat de suplement de
crèdit i crèdit extraordinari finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria.
7è.- Rendició de comptes
8è.- Precs i preguntes.

1r.- Lectura i aprovació si escau de les actes de les sessions anteriors.
Es sotmet a votació les actes de la sessió: 02/2018 ple ordinari de 17 de maig de 2018
i s’aprova per unanimitat dels assistents.

2n.- Donar compte dels decrets d’alcaldia dictats des de l’anterior sessió
ordinària.

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del 46/2018 al 78/2018.
3r.- Donar compte de l’execució pressupostaria del 2n trimestre 2018.
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 2n trimestre 2018, 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 2n trimestre 2018
- Pressupost d’ingressos execució trimestral 2n trimestre 2018
- Calendari i pressupost de tresoreria
El Ple de la Corporació resta assabentat de l’execució trimestral corresponent al 2n
trimestre 2018.
4rt.- Donar compte del PMP 2n trimestre 2018.
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.
2n trimestre
Ràtio
Operacions pagades
Operacions pendents pagament
PMP

Import
14,17
-13,74
0,98

30.125,74
26.999,98

El Ple de la Corporació resta assabentat del PMP del 2n trimestre 2018.
5è.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits en la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb superàvit.

«Vista la possible aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici 2018,
corresponent amb la quantitat de 39.649,82 €, s'aprova la modalitat de crèdit
extraordinari amb càrrec a l'aplicació del superàvit pressupostari.

Vist que amb data 9 de juliol, es va emetre informe de Secretaria sobri la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.

Vist que amb data 9 de juliol es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment
d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i amb data 9 de juliol es va emetre
Informe d'Intervenció, pel qual es va informar favorablement la proposta d'Alcaldia.

A la Vista de l'informe-proposta de Secretaria, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al ple,

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2018
del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec a l'aplicació
del superàvit pressupostari, el detall del qual és el següent:

Els imports aplicats a les diferents destinacions sobre la base de l'Informe
d'Intervenció són:

1r. Finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta
sigui financerament sostenible, per la quantitat de 39.649,82 €.

El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el
superàvit pressupostari segons l'establert a l'apartat anterior, serà el següent:

Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Pressupostària

Euros
Descripció

170

619.12

Manteniment de camins àrids reciclats
TOTAL DESPESES

39.649,82
39.649,82

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Es sotmet a votació i s’aprova per 3 vots a favor i 2 en contra.
6è.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits en la modalitat de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb Romanent Líquid de
Tresoreria.
«Vist que existeixen despeses d'inversió, pels quals el crèdit consignat al vigent
Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, per l'Alcaldia es va proposar
la modificació de crèdits d'aquest Pressupost de la Corporació sota la modalitat de
suplement de crèdit amb càrrec a [al romanent líquid de Tresoreria/nous o majors
ingressos/anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions/a operacions de crèdit].

Vist que amb data 24 de maig, es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la
seva justificació.

Vist que amb data 24 de maig, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.

Vist que amb data 24 de maig es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment
d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i per Intervenció es va informar
favorablement la proposta d'Alcaldia.

Vist l'informe-proposta de secretaria, de conformitat amb el que es disposa en l'article
177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al ple el següent

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 04/2017 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria, com segueix a continuació:

Altes en aplicacions de despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits

Suplement de

Crèdits

inicials

crèdit

finals

48.649,82

15.365,25

64.014,25

Progr

Econòmica

170

619.12

1522

609.02

Ascensor

0,00

25.000

25.000

337

609.01

Local jovent

0,00

35.000

35.000

342

609.05

Local Bitlles

0,00

15.000

15.000

165

619.10

Millora enllumenat

0,00

75.000

75.000

1532

619.02

Paviment plaça sala de vetlla

0,00

15.000

15.000

933

227.06

Identificació comunals

0,00

12.000

12.000

48.649,82

192.365,25

241.015,07

Manteniment de camins Àrids
reciclats

TOTAL

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els
següents termes:

Altes en Concepte d'Ingressos

Aplicació econòmica
Cap.

Art.

Conc.

Descripció

Import

8

87

870.10

Romanent Líquid Tresoreria

192.365,25

TOTAL d'Altes

192.365,25

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les».
Es sotmet a votació i s’aprova per 3 vots a favor, 1 en contra i una abstenció.

7è.- Rendició de comptes.
Es dona compte al ple de les factures rebudes al registre municipal, des de la número
173/2018 a la 254/2018.

8è.- Precs i preguntes.
El Sr. Casals, posa en coneixement dels membres de la corporació que a la font del
Sebastià està inaccessible per falta de manteniment. S’hauria de procedir a la neteja
de la vegetació del voltant. El Sr. Alcalde respon que es prendran accions.
El Sr. Soldevila, comenta que s’hauria d’arreglar el canalet al tros de la carretera de
Montgai. També sol·licita que el tècnic faci un informe de l’estat en que es troba la
paret de cal Rubió, donat que algun dia s’han trobat pedres a terra. I que es miri de fer
alguna actuació al pont que va a la C-16 a la partida la quadra, atés que es molt estret.
El Sr. Alcalde respon que es prendran accions.

El Sr. Casals, explica en que consisteix la segona fase de les Rutes Saludables.
Constarà de 5 addicionals, per les quals ja te els plànols. A la vegada que proposa que
es posi una taula i banc de pícnic al Pouet, i caldria un banc a l’altura de Cal Mariano.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde, aixeca la sessió a les 22:30 h.

Vist i plau,
L’alcalde

Josep Regué Montserrat

