ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I TELEMÀTICA DEL PLE
MUNICIPAL
Identificació de la sessió:
Núm.
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

01 / 2021
Extraordinària
19 de gener de 2021
18:30 hores
Sessió telemàtica a traves de la plataforma del Consorci Localret: Servei de
videoconferència LOCALRETMEET.

Assistents:
Sr. Jordi Serés Aguilar (JxV) (JxCAT-JUNTS), Alcalde. Presideix la sessió.
Sr. Oscar Abascal Abascal (JxV) (JxCAT-JUNTS), 1r Tinent d’Alcalde.
Sra. Angelina Ansaldi Carreras (JxV) (JxCAT-JUNTS), 2a Tinenta d’Alcalde.
Sra. Eva Melero Ramon (JxV) (JxCAT-JUNTS), Regidora.
Sra. Gràcia Maria Auró Trullols (FP-AM), Regidora.
Sra. Núria Cabrerizo Manós (FP-AM), Regidora.
Sr. Santiago Tugues Fusté (FP-AM), Regidor
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor ac.
Sra. Àngels Minguella Torres, Tècnica PMH i cens electoral
No hi assisteix:
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present sessió,
previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 98.c) 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, i 90.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Aquesta sessió telemàtica se celebra d’acord amb el que s’estableix a l’article 46.3 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local, apartat afegit pel RDL 11/2020, de 31 de març, pel que
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19,
efectuant habilitació legal a l’Ajuntament per a la celebració de Plens de forma telemàtica, no essent
necessari l’adopció de cap acord al respecte.
Abans d’iniciar la sessió el Sr. Alcalde felicita a la Sra. Núria Cabrerizo pel naixement de la seva filla
Queralt, una nova vilagrassenca, donant-li la benvinguda.
La Sra. Cabrerizo li agreix la felicitació.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts següents:
Ordre del dia:
1/01- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 11/2020,
23.12.2020.
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2/01- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
REFERIT AL QUART TRIMESTRE 2020, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014.
3/01- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT ELABORATS EN COMPLIMENT
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.
4/01- INFORME DE L’ALCALDIA DEL PLA DE TRESORERIA 2021.
5/01- SORTEIG PÚBLIC PER A LA FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL PER A LES
ELECCIONS AUTONÒMIQUES DEL 14 DE FEBRER DE 2021.
Desenvolupament de la sessió:
1/01- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÜM. 11/2020,
23.12.2020.Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió.
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per *** unanimitat
dels set membres presents, que legalment el componen.
2/01- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
REFERIT AL QUART TRIMESTRE 2020, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014.Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les obligacions de
remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de publicació en els portal web, així
com les condicions de retenció de recursos dels règims de finançament per satisfer les obligacions
pendents de pagament amb els proveïdors, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, en compliment de dita normativa cal procedir a donar compte al Ple dels indicadors
relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les operacions pagades i de les
operacions del pendent de pagament corresponents al període que a continuació s’indica, en termes
econòmics, segons el resum definitiu que consta a l’expedient, que és el següent:
4t
trimestre de
2020

Període mig
de pagament

Ràtio
operacions
pagades

Import
operacions
pagades

21,08

20,90

316.249,77

Ràtio
operacions
pendents de
pagament
28,57

Import
operacions
pendents de
pagament
7.687,97

De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del sector
d'administracions públiques de l’Ajuntament de Vilagrassa no supera el termini màxim de
pagament previst en la normativa de morositat.
Així mateix s’informa que ja s’ha comunitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i
s’ha publicat a la web municipal.
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.
3/01- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT ELABORATS EN
COMPLIMENT 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.
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre (BOE núm. 163, de 6 de juliol de 2010), per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Tresorera ha d’elaborar, amb
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caràcter trimestral natural, un informe sobre el compliment dels terminis de pagament estipulats en la
mateixa llei, el qual inclourà el número i la quantitat global de les obligacions pendents en les qual
s’estigui incomplint els terminis de pagament i la Interventora ha d’elaborar, amb caràcter trimestral
natural, un informe referent a les factures que ha excedit el termini de tres mesos des de la seva
anotació al registre de factures de l’entitat local i el corresponent expedient de reconeixement de
l’obligació.
Tot seguit per secretaria intervenció es dona compte al Ple de la Corporació, dels informes abans
esmentats de Tresoreria i d’Intervenció, els quals es corresponen a l’anualitat del 2020.
Es fa constar que dits informes han estat tramesos al Ministeri d’Economia i Hisenda, Direcció General
de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, Secretaria d’Estat
d’Hisenda i al Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, així mateix s’han
publicat conforme determina la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.
4/01- INFORME DE L’ALCALDIA DEL PLA DE TRESORERIA 2021.Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació que per Decret núm. 6/2020, del 16.01.2020, es va
aprovar el Pla de Disposició de Fons en relació amb les previsions sobre la gestió dels fons integrants
de la Tresoreria per fer front a les obligacions contretes per aquesta Entitat Local, el qual és d’aplicació
mentre no es produeixi l’aprovació d’un de nou, per altra banda informa del Pla de Tresoreria de
l’Ajuntament de Vilagrassa per l’exercici econòmic del 2021.
PLA DE TRESORERIA.
Atès que per tresoreria i intervenció s’ha elaborat el pla de tresoreria per a 2021 i que contempla la
prelació de pagaments i d’ingressos, amb el detall de la disposició de fons, periodicitat i cadència.
Atès el que disposen els fonaments legals següents:
- RD 250/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la LRHL RDL 2/2004, de 5 de març (articles 65 i 187).
- Bases d’execució del pressupost vigent.
- OM HAP/1781/2013, de 20 de setembre, instrucció de comptabilitat.
- Llei 3/2004, de 29 de desembre i Llei 15/2010 de 5 de juliol. Mesures contra la morositat.
- Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat.
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, període mig de pagament.
S’informa al Ple de l’Ajuntament de dit pla de tresoreria, pel seu degut coneixement, el qual ha estat
publicat a la web municipal. [adreça https://www.vilagrassa.cat].
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.
5/01- SORTEIG PÚBLIC PER A LA FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL PER A LES
ELECCIONS AUTONÒMIQUES DEL 14 DE FEBRER DE 2021.
Per donar compliment al que s’estableix a l'article 26 de les normes electorals vigents Llei Orgànica
5/1985 de 19 de juny, i una vegada completes totes les formalitats legals establertes, aquest
Ajuntament ha format la mesa electoral que s'indica, amb les persones que s'esmenten per a cada un
dels càrrecs.
SECCIÓ PRIMERA MESA U
TITULARS
PRESIDENT:

Josep Petit Ramon

1r. VOCAL:

Sebastià Petit Bordes

2n. VOCAL:

Manel Ramon Valmaña
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SUPLENTS
DE PRESIDENT:

Josep Navarro Valiente

DE PRESIDENT:

Guillem Orellana Trullols

DE 1r. VOCAL:

Laura Muñoz Canet

DE 1r. VOCAL:

Isabel Ardevol Carulla

DE 2n. VOCAL:

Brayan Estiven Otalvaro Aristizabal

DE 2n. VOCAL:

Roser Soler Marimon

TANCAMENT
I essent les divuit hores i trenta-set minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la
Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el
que s’ha informat, o acordat, si de cas, que signarà el senyor President juntament amb mi, el secretari
interventor accidental que en dono fe.
L’Alcalde
Jordi Serés i Aguilar
Jordi Serés Firmado
por
Aguilar - digitalmente
Jordi Serés
Aguilar - DNI
DNI
78067324B (SIG)
78067324B Fecha: 2021.01.19
18:58:15 +01'00'
(SIG)

El secretari interventor ac.
Jordi Martí i Gasull
Jordi Martí
Gasull DNI
78064905F
(SIG)
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Firmado
digitalmente por
Jordi Martí Gasull
- DNI 78064905F
(SIG)
Fecha: 2021.01.19
18:58:31 +01'00'

