ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PENELLES DE
DATA 25 DE SETEMBRE DE 2014
Ordre del dia
1.- Proposta d'aprovació de les actes de la sessió del 19 de juny de 2014 i de 6
d'agost 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 19 de juny de 2014 i 6 d'agost de 2014.
Per unanimitat dels Regidors, s’aprova les esmentada actes.

2.- Proposta d'acord per donar suport l'Ajuntament de Penelles a la convocatòria
de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Aquest acord s'aprova per unanimitat dels regidors presents:

1.

2.

3.

Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de
2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres
drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Penelles amb
la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines
necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.
Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la
materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la
Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana,
aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat
majoritària del poble català i dels seus representants.
Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de
Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho
trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president
del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al
president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al
president de la Comissió Europea.

3.- Proposta d'aprovació de la tercera certificació d'obra de “Rehabilitació de la
teulada de la casa consistorial”.
Per unanimitat dels regidors presents, s'aprova:
La tercera i última certificació de l’obra “Rehabilitació de la teulada de la casa
consistorial”, l'import de la qual ascendeix a 14.916,18€ (catorze mil nou-cents setze
euros amb divuit cèntims, del total d’obra de 73.805,12€.

4.- Proposta d'aprovació de les següents obres en sol no urbanitzable.
Vista la sol·licitud i demès documentació presentada s'aproven prèviament els dos
projectes presentats.

5.- Proposta d'aprovació del compte general de l'exercici 2013.
S’ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2013,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.783.400,26 €, un passiu de
3.783.400,26 € i un resultat de l’exercici de 381.466,84€.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un guany de
381.466,84€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de 500.998,50€, unes obligacions pendents de pagament de 89.171,40 €, uns
romanents totals de 449.208,09€ i un resultat pressupostari ajustat de 78.696,44€.
- Estat de tresoreria: En tancar l'exercici dóna una existència de 45.092,99€
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del
Pressupost.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fin d’exercici de la pròpia entitat local i
de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fin d’exercici i agrupats
per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva.
6.- Informes d'alcaldia.
L'Alcalde vol fer constar que la llar de jubilats Sant Isidre de Penelles, la coral Sant
Joan de Penelles, l'associació de dones Il.lusió de Penelles i la societat de caçadors
de Penelles, han comunicat a l'Ajuntament de Penelles, que han assumit el compromís
i la seva disposició a cooperar per a fer possible l'organització de la Consulta del dia 9
de novembre de 2014 i han donat suport al President de la Generalitat per quan faci la
convocatòria d'aquesta consulta.
L'Alcalde passa a donar compte dels següents decrets:
-

Decret 92/14.- Convocatòria ple ordinari
Decret 93/14.- Aprovació certificació obra núm. 3 reforma ajuntament
Decret 94/14.- Contractació socorristes
Decret 95/14.- Aprovació pagament factures

-

-

Decret 96/14.- Rescissió contracte
Decret 97/14.- Presa raó factures
Decret 98/14.- Aprovació factures
Decret 99/14.- Aprovació factures
Decret 100/14.- Desestiment sol·licitud llicència obres
Decret 101/14.- Devolució taxa aigua
Decret 102/14.- Aprovació factures
Decret 103/14.- Pagament factures
Decret 104/14.- Pagament assistència plens primer semestre 2014
Decret 105/14.- Lloguer pis
Decret 106/14.- Aprovació factures
Decret 107/14.- Pagament factures
Decret 108/14.- Atorgament llicència obres
Decret 109/14.- Aprovació factures
Decret 110/14.- Aprovació i pagament canon control d'abocaments
Decret 111/14.- Aprovació i pagament factures
Decret 112/14.- Llicència obres
Decret 113/14.- Llicència obres
Decret 114/14.- Llicència obres
Decret 115/14.- Requeriment documentació
Decret 116/14.- Aprovació factures
Decret 117/14.- Aprovació certificació núm. 1 teulada ajuntament
Decret 118/14.-Sol·licitud subvenció Diputació Fica't la barretina
Decret 119/14.- Aprovació padró segon trimestre 2014
Decret 120/14.- Sol·licitud subvenció per contractació peó
Decret 121/14.- Convocatòria ple extraordinari
Decret 122/14.- Aprovació factures
Decret 123/14.- Aprovació padró fiscal taxes i període de cobrament
Decret 124/14.- Aprovació factures
Decret 125/14.- Aprovació i pagament factures
Decret 126/14.- Pagament entrades Portaventura
Decret 127/14.- Aprovació i pagament factura
Decret 128/14.- Aprovació factures
Decret 129/14.- Devolució SOC
Decret 130/14.- Contractació
Decret 131/14.- Aprovació i pagament factura
Decret 132/14.- Pagament pòlisses assegurances
Decret 133/14.- Aprovació factures
Decret 134/14.- Aprovació 2a certificació obra teulada ajuntament
Decret 135/14.- Aprovació i pagament factura
Decret 136/14.- Llicència obres
Decret 137/14.- Llicència obres
Decret 138/14.- Llicència obres
Decret 139/14.- Llicència obres
Decret 140/14.- Aprovació i pagament factura
Decret 141/14.- Comunicació ambiental
Decret 142/14.- Aprovació i pagament factura
Decret 143/14.- Aprovació factures
Decret 144/14.- Aprovació factures
Decret 145/14.- Llicència obres
Decret 146/14.- Llicència obres
Decret 147/14.- Aprovació i pagament factura
Decret 148/14.- Llicència obres
Decret 149/14.- Llicència obres
Decret 150/14.- Llicència obres

-

Decret 151/14.- Aprovació factures
Decret 152/14.- Denegació llicència segregació
Decret 153/14.- Aprovació i pagament factura
Decret 154/14.- Aprovació factures

7.- Precs i preguntes.
L'Alcalde sol.licita a la resta de regidors si tenen algun assumpe per exposar i l'
Antonio Garcia diu que vol preguntar a l'Eloi perquè al ple de 27 de setembre de 2010
es va acordar que es cobraria a les funeraries si feien ús de l'agutzil per als
enterraments. L'Eloi diu que es va aprovar la taxa i al gener de 2012 es va passar una
carta a totes les funeraries que treballen al municipi (llegeix la carta que es va enviar) i
no hi ha cap funeraria que s'hagi posat en contacte amb l'ajuntament per liquidar
aquesta taxa, encara que sí que sabem que l'agutzil va als enterraments. I que a partir
d'ara es vetllarà perquè es cobri la taxa.
Continua dient l'Antonio Garcia que al mateix ple es va aprovar un contracte amb el
Vicenç Perera que havia de fer una sèrie d'actuacions. Reconeix que pot ser és culpa
seva perquè en el ple que es va aprovar l'acta no va dir res, però que quan es van
reunir amb el Vicenç Perera es va parlar de 3 anys. L'Eloi diu que no hi consta a
l'acord aquest període, i proposa l'Eloi recordar-li. L'Antonio diu que s'hauria de
repasar el que es contracta.
L'Antonio Garcia també diu que al gener de 2013 es va acordar que s'enviaria una
carta al síndic per dir-li que l'Ajuntament només es faria càrrec d'arreglar les
clavegueres. L'Eloi diu que amb la Carme van anar a la Casa Canal als voltants de
Nadal i que els hi van dir que vindrien i encara no han dit res. La Carme Pons diu que
l'Antonio va dir que no volia anar a la casa canal i llavors ella es va oferir per
acompanyar a l'Eloi. L'Eloi diu que es mirarà el ple i si es va enviar o no al síndic.
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta.

