ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PENELLES DE
DATA 19 DE JUNY DE 2014
Ordre del dia
1.- Proposta d'aprovació de les actes de la sessions del 23 de desembre de 2013,
6 de març de 2014 i 28 d'abril de 2014
Segons l’article 110.3 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, la Secretària dóna
lectura a les actes de les sessions del 23 de desembre de 2013, 6 de març de 2014 i
28 d'abril de 2014.
Per unanimitat dels Regidors, s’aprova les esmentada actes.
2.- 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 primer trimestre de 2014: factures pendents de pagar dins el període
legal a final del trimestre per import de 1.300,30€ i factures pendents fora del període
legal a final del trimestre per import de 43.071,89€. Els pagaments realitzats en el
trimestre dins el període legal han estat de 22.484,05€ i els realitzats fora del període
legal 24.059,98€.
3.-Proposta d'aprovació de la modificació de les condicions financeres del
préstec formalitzat en el marc de la primera fase Mecanisme de pagament a
proveïdors, aprovat per RDL 4/2012, de 24 de febrer i 21/2012.
S'aproven els acords amb el vot favorable dels sis membres presents en la sessió dels
set que legalment la composen:
Primer. ACOLLIR-SE a les noves condicions financeres de l'operació d'endeutament
subscrita amb càrrec al mecanisme de pagament als proveïdors de les entitats locals, i
en concret a la mesura:



Reducció màxima del diferencial aplicable sobre l'Euribor a 3
mesos, de 140 punts bàsics al diferencial aplicable sobre
l'Euribor a 3 mesos, pel qual queda fixat en aquest últim més un
marge de 385 punts bàsics, que es podrà revisar amb
posterioritat.

Segon. ACORDAR el compromís d'adhesió al punt general d'entrada de factures
electròniques de l'Administració General de l'Estat (FACE), a partir del dia següent que
es publiqui l'ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques mitjançant la qual
es regularan les condicions tècniques i funcionals que ha de complir el punt general de
factures electròniques. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta obligació
mitjançant la sol·licitud del servei e. FACT de factura electrònica de les administracions
catalanes, una vegada estiguin resoltes les qüestions jurídiques i tecnològiques
relatives a la seva integració i interoperabilitat amb la plataforma FACE de
l'Administració General de l'Estat.
Tercer. ACORDAR l'adhesió a la plataforma " Emprende en 3" per a impulsar i agilitzar
els tràmits per a l'inici de l'activitat empresarial. Aquest Ajuntament podrà donar
compliment a aquesta obligació mitjançant la sol·licitud del servei de "Tramitació
d'activitats empresarials al món local ( Finestra Única Empresarial)" impulsat pel
Consorci AOC, la Generalitat de Catalunya i les administracions locals catalanes, quan

s'hagin resolt les qüestions jurídiques i tecnològiques perquè aquesta iniciativa inclogui
els serveis "Emprende en 3".
Quart. ACORDAR el compromís de substitució immediata d'un mínim del 30% de les
vigents autoritzacions i llicències d'inici d'activitat econòmica per declaracions
resposables o comunicacions prèvies, mitjançant l'aprovació en breu de les
ordenances tipus d'intervenció municipal ambiental de seguretat i salut pública i
d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, desenvolupades
per la Diputació de Barcelona, i impulsades pel Consorci AOC. Aquestes ordenances
tipus estan adaptades a la Directiva de Serveis, la Llei 20/2013 de Garantia de la
Unitat de Mercat i la normativa específica de la Comunitat de Catalunya i impliquen el
compliment de la simplificació de més del 30% de les autoritzacions i llicències
d'activitats a règims de declaració de responsable o de comunicació prèvia.
Cinquè. CONFIRMAR el Pla d'Ajust aprovat pel Ple d'aquest Consistori en data 10 de
maig de 2012.
Sisè. COMUNICAR l'adopció d'aquesta mesura a través del portal web de l'Oficina
Virtual de Coordinació Financera amb les entitats locals del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, per part de l'Interventor o del Secretari-Interventor
municipal, amb la seva signatura electrònica i el certificat d'aquest acord en format pdf.
S'aproven els acords amb el vot favorable dels sis membres presents en la sessió dels
set que legalment la composen.

4. Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’Administració
Electrònica de l’Ajuntament de Penelles.
S’adopten els acords per unanimitat dels 6 membres assistents, dels 7 que integren la
Corporació:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de l’administració electrònica de
l’Ajuntament de Penelles.
Segon.- Sotmetre aquest acord d’aprovació inicial a informació pública per un termini
de trenta dies hàbils, mitjançant exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Penelles i publicació al BOP, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat
d’ulterior acord.
Tercer.- Els acords definitius o que assoleixin aquest caràcter seran objecte de
publicació al BOP de Lleida conjuntament amb el text íntegre del Reglament, que
entrarà en vigor conforme allò previst a l’article 66.1 del ROAS i la seva vigència es
mantindrà entretant no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. Igualment
es publicarà al DOGC un anunci amb la referència del BOP en el qual s'hagi publicat
íntegrament el text aprovat i es notificarà a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat
de Catalunya en el termes previstos a l'article 65.3 del ROAS.
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegaments dels acords adoptats.
5.- Proposta d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Penelles al servei
EFACT de l'AOC.

Aquest acord s’aprova amb el vot favorable dels sis membres presents en la sessió
dels set que legalment la composen:
1. Presentar a l’AOC, la sol·licitud d’alta al servei E.FACT.
2. Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei
per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica.
3. Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter
personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats en la sol·licitud.
6.-Proposta d'aprovació de les festes locals de Penelles per a l'any 2015.
S’acorda per unanimitat dels sis regidors assistents l’adopció del següent acord:
Primer.- Proposar al Conseller de Treball com a festes locals del municipi de Penelles
per a l’any 2015 els dies: 4 de maig i 31 d'agost.
Segon.- Notificar-ho als Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Empresa i
Ocupació als efectes pertinents.
7.- Informes d'alcaldia
L'Alcalde passa a donar compte dels següents decrets:
-

Decret 64/14.- Convocatòria ple extraordinari
Decret 65/14.- Aprovació de factures
Decret 66/14.- Pagament factures
Decret 67/14.- Pagaments fira Roser
Decret 68/14.- Aprovació factures
Decret 69/14.- Atorgament llicència obres
Decret 70/14.- Atorgament llicència obres
Decret 71/14.- Atorgament llicència obres
Decret 72/14.- Atorgament llicència obres
Decret 73/14.- Sol·licitud a la Diputació de Lleida de subvenció per fira
Decret 74/14.- Sol·licitud a la Diputació de Lleida de subvenció per socorristes
Decret 75/14.- Sol·licitud a la Diputació de Lleida de subvenció per consultori
mèdic
Decret 76/14.- Aprovació factures
Decret 77/14.- Atorgament llicència obres
Decret 78/14.- Atorgament llicència obres
Decret 79/14.- Atorgament llicència obres
Decret 80/14.- Baixa padró
Decret 81/14.- Aprovació factures
Decret 82/14.- Aprovació factures
Decret 83/14.- Canvi titularitat llicència ambiental
Decret 84/14.- Pagament factures
Decret 85/14.- Atorgament llicència obres
Decret 86/14.- Atorgament llicència obres
Decret 88/14.- Gratificació
Decret 89/14.- Pagament factures
Decret 90/14.- Atorgament subvenció

-

Decret 91/14.- Aprovació factures

En relació a la replantació d'arbres de la plaça Major, l'Alcalde a continuació passa a
donar compte de les despeses i dels donatius que s'han rebut:
TOTAL INGRESSOS: 2.285,00€
TOTAL DESPESES: 3.453,63€
L'Alcalde fa constar que el ple d'avui és el primer que té lloc en la sala d'actes després
de la reforma de l'Ajuntament.

8.- Precs i preguntes.
Havent sol·licitat el President a la resta de regidors si tenien algun assumpte per
exposar, es manifesten tots el regidors en sentit negatiu.
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta.

