ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
PENELLES DE 6 DE MARÇ DE 2014
Ordre del dia
1.- Informe sobre els terminis de pagament de factures, per donar compliment a
la llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat.
S'assabenta a la Corporació de les factures pendents de pagar al final del trimestre:
Pel que fa al quart trimestre de 2013: factures pendents de pagar dins el període legal
a final del trimestre per import de 11.427,67€ i factures pendents fora del període legal
a final del trimestre per import de 15.493,55€. Els pagaments realitzats en el trimestre
dins el període legal han estat de 15.442,29€ i els realitzats fora del període legal
39.273,87€.
2.- Proposta d'aprovació del sostre de despesa per a l’exercici 2014.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple, l’adopció dels acords següents (vots a favor i cap
vot en contra).
Aprovar el límit màxim de despesa no financera per a l’anualitat 2014, que marcarà el
sostre d’assignació de recursos del Pressupost de la Corporació per a l’anualitat 2014,
el qual es fixa en 468.060,48€.
3.- Proposta d'aprovar les bases d’execució, la plantilla de personal i el
pressupost de l’exercici 2014.
Després de deliberar i per unanimitat dels presents s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Penelles, per a
l’exercici econòmic 2014, junt amb les seves Bases d’Execució, i el resum de capítols
de les quals és el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de personal............................................... 120.300,00
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis .....................

277.143,51

CAPÍTOL 3: Interessos préstecs ..................................................

14.677,35

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ...........................................

1.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals ........................................................

44.379,11

CAPÍTOL 9: Passius Financers ......................................................

21.790,22

TOTAL:

479.290,19€

ESTAT D’INGRESSOS

a)

OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes ..................................................... 172.495,83
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes ..................................................

21.500,00

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos ...................

71.040,91

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ...........................................

164.946,97

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials .............................................

10.662,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital ........................................

38.644,48

TOTAL: 479.290,19€
4.- Proposta d'aprovació d'iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte
en defensa de l'autonomia local.
Després de deliberar i per unanimitat dels regidors presents s'acorda:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demés disposicions afectades de
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar dictamen del Consejo de Estado, conforme a
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació
necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els
tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a
favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament
de Penelles, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia
local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de
desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva
execució.
5.- Proposta d'aprovació de compareixença i personació de l'Ajuntament de
Penelles en el recurs contenciós que promou el Sr. Joan Areny Aiguabella contra
el Jurat d'Expropiació.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Comparèixer i personar-se l’Ajuntament de Penelles com a codemandada en
el recurs contenciós 364/2013 que promou el Sr. Joan Areny Aiguabella contra el Jurat
d’Expropiació.
Segon.- Designar el lletrat Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, per tal que dugui a terme la
defensa de la corporació i com a procuradora la Sra. Blanca Soria Crespo.

6.- Proposta d'aprovació del Text refós del Pla especial urbanístic d'una
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en teulada.
Després de deliberar i per unanimitat dels membres presents de la corporació s'acorda
aprovar el Text refós del Pla especial urbanístic d'una instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques en teulada

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta.

