A Verdú, el dia 8 d’abril de 2015, a les nou del vespre, prèvia convocatòria, es constitueix
a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, el Ple de la Corporació en sessió pública
ordinària en primera convocatòria, de conformitat amb l’art. 98 del Text Refòs de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art. 79 i 80 del Reglament d’Organització i
Funcionament de les Entitats Locals, sota la Presidència del Sr. JOSEP RIERA I
CANYELLES, amb l’assistència de:
Del grup dels no adscrits:
Sr. Antoni Sanfeliu Josa, 1r Tinent d’Alcalde
Sra. Josep Mas Carpi
Sr. Ramon Cardona Colell
Sr. Ramon Aragonés Linares
No assisteixen:
Sra. Georgina Procter Pané
Sra. Montse Pont i Huguet, 2a Tinent d’Alcalde
Sra. Melissa Martínez Pérez
Sra. Marius Mirel Nutu
Assistits per la Secretària accidental de l’Ajuntament, Na Anna Segarra i Torres.
Tot seguit per l’Alcaldia-Presidència es passa a despatxar els assumptes que figuren en
l’ ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS
-

Sessió ordinària 30/12/2014

Es sotmet a consideració l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 30/12/. L’acta ha
estat distribuïda entre els regidors amb anterioritat i per tant, es sotmet a votació sense
necessitat d’ésser llegida prèviament, de conformitat amb l’art. 110.3 del Text Refós de la
Llei, Municipal i de Règim Local de Catalunya, essent aprovada per unanimitat, amb els
vots favorables de 6 membres del grup dels no adscrits.
A) PART RESOLUTIVA
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE 2014 I DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

El ple de l’Ajuntament, integrat per 5 membres del grup dels No Adscrits que suposen
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació-, resta assabentat del
decret d’alcaldia de data 16 de març del 2015 pel qual s’aprova la liquidació del 2014 i
l’informe d’intervenció sobre estabilitat pressupostària, que transcrit íntegrament diu
així:

DECRET DE L'ALCALDIA
1. ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre de
2014, el resultat següent:
1.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

719525
64019,29
783544,29
773197,27
760746,85
636239,91
124506,94

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

355337,96
-50226,53
286050,14
19061,29

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

143568,23

1.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

719525
64019,29
783544,29
872271,88
13746,28
0
678746,98
179778,62

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

440902,79
4756,95
275891,78
114582,61

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

294361,23

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
AJUNTAMENT DE
Exercici Comptable:

2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI

2014

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS
RECONEGUDE
NETS
S NETES
771.529,28
553.676,23

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

AJUSTOS

RESULTAT
217.853,05

86.996,32

78.079,05

8.917,27

858.525,60

631.755,28

226.770,32

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

128.991,57

-128.991,57

858.525,60

760.746,85

97.778,75

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

-

0,00

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses
grals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,00
48000,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

11700,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

134.078,75

1.4. Romanent de tresoreria:

AJUNTAMENT DE
Exercici Comptable:

VERDU

2014

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament

316.573,90

(+) del Pressupost corrent

179.778,62

(+) de Pressupostos tancats

114.582,61

(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

22.212,67
0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent

181.053,05
124.506,94

(+) de Pressupostos tancats

19061,29

(+) d'operacions no pressupostàries

41.071,14

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

2014
9.016,11

3586,32
144.536,96
25335,27
11700,00
107.501,69

1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 12.450’42 €.
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat / necessitat de finançament per import de
238.840’22 € d'acord amb el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

858.525,60
631.755,28
226.770,32
-14.077,84
13.139,40
-22,98
3.586,32
0,00
-16.617,64
0,00
0,00
0,00
857.564,18
618.723,96
238.840,22

1.7. Compliment de la regla de la despesa

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb aquell
que es desprèn de la liquidació de 2014.
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de
la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i
transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de
la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem
la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que
del 2013 al 2014 és del 1,5% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb
caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis
normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2014 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas,
l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 3.521’57 €.
Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses
sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses
no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres
inversions reals.
+/-Inversions realitzades per
compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació
de deutes.
+/-Despeses realitzades a
l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats
realitzats en el marc de les
Associacions público
privades.
+/-Adquisicions amb
pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Mecanisme extraordinari de
pagament a proveïdors 2012

Liquidació
exercici 2013
647.447,76

Liquidació
exercici 2014
613.516,42

0,00

3.586,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

3.586,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-Inversions realitzades per la
Corporació local per compte
d'altres Administracions
Públiques

Altres
Despeses no financeres en
termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per
transferències (i altres
operacions internes) a altres
ens que integren la
Corporació Local
- Despesa finançada amb
fons finalistes procedents
de la Unió Europea o
d'altres Administracions
públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions
Públiques
- Transferències per fons dels
sistemes de finançament
- Despesa finançada amb
superàvit de la liquidació
Total despesa computable a
l'exercici (1)
Taxa de referència de creix.
del PIB (2)
Despesa computable
incrementada per la taxa
de referència
+ canvis normatius que
suposen increments
permanents de la recaptació
(3)
- canvis normatius que
suposen decrements
permanents de la recaptació
(3)

0,00

0,00

0,00

0,00

647.447,76

617.102,74

0,00

0,00

225.777,07

192.628,56

0,00
0,00
191.729,07
33.448,00
600,00

0,00
0,00
135.982,24
54.546,32
2.100,00

0,00

0,00
0,00

421.670,69
0,015
427.995,75

0,00

0,00

424.474,18

a) LÍMIT DE LA REGLA
DE LA DESPESA (EX. n1) (4)
b) TOTAL DESPESA
COMPUTABLE (Exercici
n) (5)

427.995,75

424.474,18

3.521,57
Marge de compliment
% Variació de la despesa
computable (5-1/1)

0,66%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de
les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats recursos que estableix la
regulació especial que determina la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012,
de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i que és
aplicable per a l'exercici 2014).
El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)

Import
771.529,28

2 (-) CCEE

0,00

3 (-) QQUU

0,00

4 (-) ALTRES

0,00

5

Total ingressos corrents consolidats ajustats: (12-3-4)

771.529,28

6

Deute viu a 31 de desembre a llarg termini

485.486,56

7

Deute viu a 31 de desembre a curt termini

0,00

8

Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

62,93%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 78’78 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
 El resultat pressupostari de l’exercici
 Els romanents de crèdit
 El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament
net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del
superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta
distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les
liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses
o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la

situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i
despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del
límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1.
Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes consolidats
figura a la part .
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2015 FINANÇANT
MITJANÇANT LA INCORPORACIÓ DE CRÈDITS PROVINENTS DE
L’EXERCICI ANTERIOR
És voluntat de l’equip de govern la realització de diferents despeses pressupostades l’any
2013 i que es perllonguen durant l’any 2014, per la qual cosa cal procedir a la incorporació
dels crèdits pertinents per a fer front als compromisos adquirits.
- Atès que l’art. 99 RD 500/1990, estableix que els remanents de crèdit no annulats podran
incorporar-se al pressupost de l’exercici següent en els casos establerts en l’art. 182 del
TRLRHL, i d’acord amb allò previst a l’article 48 del RD, mitjançant l’oportuna
modificació pressupostària i prèvia incoació d’expedients específics en el que ha de
justificar-se l’existència de suficients recursos financers.
En cap cas seran incorporables els crèdits declarats no disponibles ni els remanents de
crèdit incorporats en l’exercici que es liquida sens perjudici de l’excepció de l’art. 47.5 del
RD.
- Atès que l’art. 182 del TRLRHL i l’art. 47 del RD 500/1990 estableixen que podran
incorporar-se als crèdits dels pressupostos de despeses de l’exercici immediat següent,
sempre que existeixin per això suficients recursos financers:
a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits, així com les transferècies de
crèdit, que hagin estat concedits o autoritzats, respectivament, en el darrer trimestre de
l’exercici.
b) Els crèdits que emparin els compromisos de despesa que fa referència l’art. 157.2.b) de
la LRHL.
c) Els crèdits per operacions de capital.
d) Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.

Els remanents incorporats podran ser aplicats tan sols dins de l’exercici pressupostari al
que la incorporació s’acordi, i en el supòsit del punt a), per a les mateixes despeses que van
motivar la seva concessió i autorització.
Els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se
obligatòriament, llevat que es desisteixi totalment o parcialment d’iniciar o continuar
l’execució de la despesa.
- Atès que l’art. 48 del RD 500/1990, de 20 d’abril, diu que la incorporació de remanents
de crèdit quedarà subordinada a l’existència de suficients recursos financers
Als efectes d’incorporacions de remanents de crèdit es consideraran recursos financers:
a) El romanent liquid de tresoreria.
b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent.
En el cas d’incorporació de remanents de crèdits per a despeses amb finançament afectat es
consideraran recursos financers suficients:
e) Preferentment, els excessos de finançament i els compromisos ferms d’aportació
afectats als romanents que es pretèn incorporar.
f) En el seu defecte, els recursos genèrics recollits a l’art. 48.2 del RD 500/1990, quant a
la part de la despesa financiable, en el seu cas, amb recursos no afectats.
Per tot l’exposat, es proposa al ple de la corporació, que l’aprova amb el vot favorable
dels 5 membres del grup dels No Adscrits (que suposa la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació), l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Per tramitar aquest expedient, es relacionen a continuació les partides del
pressupost de despeses que poden ser objecte d’incorporació.
________________________________________________________________________
Partida
Crèdit inicial Incorporació
Crèdit Dispon.
___________________________________________________________________
337 63200 Reparació piscines

0

12.450,42 €

12.450’42 €

12.450’42 Euros
SEGON.- Per finançar aquest expedient, es relacionen a continuació les partides del
pressupost d’ingressos que serveixen de base a la incorporació:
________________________________________________________________________
Partida
Crèdit inicial Incorporació
crèdit Dispon.
_______________________________________________________________________
76101
87000

0
0

11.700,00 €
750’42

11.700’00
750’42

12.450’42 Euros
A nivell de resum per capítols, el pressupost inicial per l'exercici 2015, amb les seves
modificacions i les previsions definitives, queda de la següent manera:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL

CRÈDIT INICIAL

1.
DESPESES
PERSONAL
2. DESPESES BÉNS
CORRENTS
I
SERVEIS
3.
DESPESES
FINANCERES
4.
TRANSF.
CORRENTS
5.
FONS
CONTINGÈNCIA
6.
INVERSIONS
REALS
9.
PASSIUS
FINANCERS
TOTAL:

224.400

MODIFICACIÓ CRÈDIT
DEFINITIU
0
224.400

309.100

0

309.100

24.760

0

24.760

9.500

0

8.500

3.300

0

3.300

80.500

12.450’42

90.950’42

110.436

0

110.436

761.996

12.450’42

774.446’42

ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL

CRÈDIT
INICIAL
IMPOSTOS 179.000

1.
DIRECTES
2.
IMPOSTOS
INDIRECTES
3.
TAXES,
PREUS
PÚBLICS
4. TRANSF. CORRENTS
5.
INGRESSOS
PATRIMONIALS
6.
ALIENACIÓ
INVERSIONS REALS
7. TRANSF. CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL:

MODIFICACIÓ CRÈDIT
DEFINITIU
0
179.000

7.500

0

7.500

144.700

0

144.700

334.400
15.896

0
0

334.400
15.896

25.190

0

25.190

70.000
0
0
761.996

11.700
750’42
0

81.700
750’42
0
12.450’42
774.446’42

TERCER.- El present expedient s'exposarà pel termini de 20 dies al públic a efectes de
reclamacions d'acord amb el que disposen els arts. 42 RD 500/1990, de 20 d'abril, i 160 de

la LRHL. Són interessats els que estan legitimats segons el que disposa l'art. 1700 del
TRLRHL i pels motius taxativament enumerats en l'apartat segon d'aquest article. el Ple
les resoldrà en el termini de 30 dies, en cas de no haver-hi reclamacions quedarà
definitivament aprovat sense necessitat de nova sessió plenària.
QUART.- En compliment del que estableix l'art. 169.4 del TRLRHL, es trametrà còpia
d'aquest expedient de modificació de crèdit al Delegat Territorial del Govern de la
Generalitat i al Delegat d'Hisenda de la Província.
CINQUÈ.- Contra l'aprovació definitiva del present expedient els interessats poden
presentar recurs contenciós-administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data d'elevar-se l'acord a definitiu.
4.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
GENERACIÓ D’INGRESSOS

NUM.

2/2015

FINANÇADA

AMB

Atès que la Diputació de Lleida ha atorgat una subvenció per import de 18.635,93 €, dins
el programa PUOSC Inversions Diputació de Lleida 2013-2016, per a l’adquisició dels
terrenys de la parròquia col.lindants amb l’equipament del Castell de Verdú.
Atès que s’ha justificat la signatura del conveni de fixació per mutu acord dels béns objecte
d’expropiació i per tant, s’han realitzat els tràmits i justificacions pertinents per a què quedi
acreditat el dret reconegut, com a compromís ferm aportació de recursos econòmics.
Atès que el RD 500/1990, estableix en l’art. 43 que “Podrán generar crédito en los
estados de gastos de los presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria derivados
de las siguientes operaciones:
a. Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de sus
organismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los
fines u objetivos de los mismos…”
I l’art. 44 diu: “Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable:
a. En los supuestos establecidos en los apartados a) y b) del artículo anterior, el
reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de
aportación”.
Atès que l’obtenció d’aquest ajut no ha de perturbar el normal funcionament de
l’Ajuntament, ja que ingrès i despesa es compensen.
Atès l’informe favorable d’intervenció sobre l’avalució del compliment del principi
d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’establert a Ley Orgánica 2/2012, de 27
d’abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, entès com la situació
d’equilibri o superàvit en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició
continguda a la SEC 95, que conclou : “donat que l’actual modificació consiteix en
habilitar crédits finançats amb ingressos finalistas procedents d’altres administracions
(Diputació de Lleida), pel que les despeses habilitades es consideren no computables a
efectes de la regla de la despesa”.
Per tot l’exposat, es proposa al ple de la corporació, que l’aprova amb el vot favorable
dels 5 membres del grup dels No Adscrits (que suposa la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació), l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Modificar l’estat dels ingressos consignant crèdit a la partida següent:
PARTIDA DESCRIPCIÓ
76105

Subv.
PUOSC
Diputació

CRÈDIT
INICIAL
Diputació 0,00
Inversions

MODIFICACIÓ CRÈDIT
DEFINITIU
18.635,93 €
18.635,93 €
18.635’93 €

TOTAL

SEGON.- Modificar l’estat de les despeses reduInt crèdit a les partides de despesa
següents:
151
62700

Redacció de projectes

50.000,00

-3.364’07 €

46.635’93 €

-3.364’07 €

TOTAL

TERCER.- Modificar l’estat de les despeses consignant més crèdit a les partides de
despesa següents:
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

151 60000

Adquisició
terrenys parròquia

CRÈDIT
INICIAL
0’00

MODIFICACIÓ
22.000’00

CRÈDIT
DEFINITIU
22.000’00

22.000’00 €

TOTAL

A nivell de resum per capítols, el pressupost inicial per l'exercici 2015, amb les seves
modificacions i les previsions definitives, queda de la següent manera:
ESTAT DE DESPESES
CAPITOL

CRÈDIT INICIAL

1.
DESPESES
PERSONAL
2. DESPESES BÉNS
CORRENTS
I
SERVEIS
3.
DESPESES
FINANCERES
4.
TRANSF.
CORRENTS
5.
FONS
CONTINGÈNCIA
6.
INVERSIONS
REALS
9.
PASSIUS

224.400

MODIFICACIÓ CRÈDIT
DEFINITIU
0
224.400

309.100

0

309.100

24.760

0

24.760

9.500

0

9.500

3.300

0

3.300

80.500

31.086’35

111.586’35

110.436

0

110.436

FINANCERS
TOTAL:

31.086’35

761.996

793.082’35

ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOL

CRÈDIT
INICIAL
IMPOSTOS 179.000

1.
DIRECTES
2.
IMPOSTOS
INDIRECTES
3.
TAXES,
PREUS
PÚBLICS
4. TRANSF. CORRENTS
5.
INGRESSOS
PATRIMONIALS
6.
ALIENACIÓ
INVERSIONS REALS
7. TRANSF. CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL:

MODIFICACIÓ CRÈDIT
DEFINITIU
0
179.000

7.500

0

7.500

144.700

0

144.700

334.400
15.896

0
0

334.400
15.896

70.000

0

70.000

10.500
0
0

30.335’93
40.835’93
750’42
750’42
0
0
761.996
31.086’35
793.082’35

QUART.- El present expedient s'exposarà pel termini de 20 dies al públic a efectes de
reclamacions d'acord amb el que disposen els arts. 42 RD 500/1990, de 20 d'abril, i 160 de
la LRHL. Són interessats els que estan legitimats segons el que disposa l'art. 151.1 de
TRLRHL i pels motius taxativament enumerats en l'apartat segon d'aquest article. el Ple
les resoldrà en el termini de 30 dies, en cas de no haver-hi reclamacions quedarà
definitivament aprovat sense necessitat de nova sessió plenària.
CINQUÈ.- En compliment del que estableix l'art. 168 del TRLRHL, es trametrà còpia
d'aquest expedient de modificació de crèdit al Delegat Territorial del Govern de la
Generalitat i al Delegat d'Hisenda de la Província.
SISÈ.- Contra l'aprovació definitiva del present expedient els interessats poden presentar
recurs contenciós-administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a la data d'elevar-se l'acord a definitiu.
5.- APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 20162018

1. ANTECEDENTS
En data 18-03-2014 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del
deute públic i la regla de la despesa.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions
Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà
l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de
conformitat amb la regla de la despesa.
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran
un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de
les respectives Administracions Públiques.
2.2.2. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte
tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.
2.2.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos
i despeses.
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg
termini de les finances públiques.
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
determina l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans
pressupostaris a mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos
anuals.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tot l’exposat, es proposa al ple de la corporació, que l’aprova per unanimitat (5 vots
favorables del grup dels No Adscrits), que suposen la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació, l’adopció dels següents acords:
3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018, d’acord amb el
següent detall:
LIQUIDACIÓ PREV LIQ
INGRESSOS
Capítol 1

PREVISIÓ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

2014

2015

2016

2017

2018

199.363

179.000

184.370

189.901

195.598

Capítol 2

4.796

7.500

9.375

11.719

14.648

Capítol 3

180.943

144.700

144.700

144.700

144.700

Capítol 4

332.052

334.400

341.354

348.517

355.894

Capítol 5

54.374

15.896

15.896

15.896

15.896

Ingressos corrents

771.529

681.496

695.695

710.732

726.737

Capítol 6

0

70.000

0

0

0

Capítol 7

86.996

30.000

30.000

30.000

30.000

Ingressos de capital

86.996

100.000

30.000

30.000

30.000

Capítol 8

0

10.500

0

0

0

Capítol 9

0

0

0

0

0

Ingressos financers

0

10.500

0

0

0

858.526

791.996

725.695

740.732

756.737

2014

2015

2016

2017

2018

Capítol 1

204.323

224.400

224.400

224.400

224.400

Capítol 2

322.058

309.100

309.100

318.373

327.924

Capítol 3

19.109

24.760

13.879

12.003

8.677

Capítol 4

8.187

9.500

9.500

9.500

9.500

Capítol 5

0

3.300

0

0

0

Despeses corrents

553.676

571.060

556.879

564.276

570.501

Capítol 6

78.079

110.500

30.000

30.000

30.000

Capítol 7

0

0

0

0

0

78.079

110.500

30.000

30.000

30.000

Capítol 8

0

0

0

0

0

Capítol 9

128.992

197.820

69.230

140.584

77.853

Despeses financeres

128.992

197.820

69.230

140.584

77.853

DESPESES TOTALS

760.747

879.380

656.109

734.860

678.354

INGRESSOS TOTALS

DESPESES

Despeses de capital

3.2. Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques.
6. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE LES ENTITATS
LOCALS.

Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera introduex un concepte de período mig de pagament com una
expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de
manera que totes les administracions publiques, hauran de fer públic el seu período mig
de pagament en els termes previstos al Real Decret 635/2014, de 25 de juliol.
L’article 2 de l’esmeenta Real Decret, estableix l’obligació de les corporacions locals de
remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’cord amb el que preveu
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la
informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors referit al mes o
trimestre anterior, segons correspongui.
De manera que el ple de la corporació es dóna per assabentat de les dades del Període
Mig de Pagament del quart trimestre de 2014 que donen el següent resultat:
Entitat

Ratio
Operacions
Pagades

Import
Pagaments
Realitzats

Ratio
Operacions
Pendents

Import
Pagaments
Pendents

PMP

Verdú

92,41

74.852,84

66,46

82.827,92

78,78

7.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT
EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE LA MOROSITAT

L’Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estableix a l’article 16
una sèrie d’obligacions de subministrament d’informació en els següents termes.
Artículo 16. Obligaciones trimestrales de suministro de información.
Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se
remitirá la siguiente información:
... 7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Es per tot això, que en compliment de l’obligació de la informació a subministrar, la Llei
15/2010 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 de les obligacions de l’entitat que inclourà necessàriament el número i
quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.
Sens perjudici de la seva presentació i debat al ple de la corporació, aquest informe s’haurà
de remetre als órgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu
àmbit teritorial, als de les CC.AA que tinguin atribuïda la competència en matèria de
tutel.la financera dels ens locals.
Per part d’aquesta intervenció es presenta al ple de la corporació, que resta assabentat,
l’informe sobre la llei de morositat a 31.12.2014 que presenta 168 factures líquides,
vençudes i pendents per import de 75.937,05 €.
8.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS
DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS RELATIVES
AL 4t TRIMESTRE DE 2014

L’Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estableix a l’article 16
una sèrie d’obligacions de subministrament d’informació en els següents termes.
Artículo 16. Obligaciones trimestrales de suministro de información.
Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá
la siguiente información:
1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones
de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a
sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.
2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a
presupuesto.
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del
presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas
del Sistema Europeo de Cuentas.
4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda.
5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada
trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con
indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las
desviaciones respecto a las previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones
sectoriales.
6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de
inversiones y su financiación.
7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva
que contendrá al menos información relativa a:
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por
rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto
de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del
ejercicio corriente como de los años anteriores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las
unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como
el número de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.

Es per tot això, que en compliment de l’obligació de la informació a subministrar, l’Ordre
estableix que els interventors de les corporacions locals remetran aquesta informació abans
de l’últim dia del mes següent a la finalització del trimestre de l’any, havent de donar
compte al ple de la corporació.
Per part d’aquesta intervenció es presenta al ple de la corporació, que resta assabentat, que
la documentació tramesa respecte el 4t trimestre de 2014.
La corporació local compleix amb l’objectiu de la regla del gasto:
Diferència entre “el límite de la regla del gasto” y el “gasto computable pto. 2014”: 190.466,45 €
% incremento gasto computable 2014 s/2013: -30’81
La corporació local compleix amb l’objectiu de l’estabilitat pressupostària:
Capacipitat/Necessidad financiación de la corporación local: 230.356,64€
Nivell de deute viu a 31.12.2014: 485.486,56 €
9.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
18/2/2015 SOBRE L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT

Atès que en data 18 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va prendre l’acord que
en la seva part dispositiva diu així:
“En data 31 de desembre de 2014 es va publicar l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de
desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció
local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció
d'estratègies de desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del
desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural
de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la
preparació de les estratègies de desenvolupament local.

El GAL Associació Leader de Ponent té per objectiu gestionar el nou programa Leader
pel període 2014-2020 al territori format per tots el municipis de les comarques de les
Garrigues, l’Urgell i el Pla d’Urgell i els municipis següents de la comarca del Segrià:
Aitona, els Alamús, Alcanó, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almatret, Almenar, Aspa,
Corbins, la Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, la Portella, Sarroca
de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses i Vilanova de la Barca.
El municipi de Verdú està interessat en participar en el programa Leader 2014-2020.
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat, els següents
acords:
Primer. Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Verdú al territori
Leader gestionat pel GAL de l’Associació Leader de Ponent.
Segon. Notificar aquest acord al GAL Associació Leader de Ponent.
Tercer. Ratificar el present acord en el proper Ple a realitzar”.
Es per tot això, que es proposa al ple de la corporació la ratificació de l’acord de Junta
de Govern Local de data 18 de febrer de 2015 pel qual s’autoritza l’adhesió de l’àmbit
territorial de l’Ajuntament de Verdú al territori Leader gestionat pel GAL de
l’Associació Leader de Ponent.
10.- RECTIFICACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DE TERMES ENTRE EL
MUNICIPI DE VERDÚ I EL MUNICIPI DE TÀRREGA
Els dies 7 de juliol i 25 de setembre de 2008 els plens dels ajuntaments de Tàrrega i
Verdú van aprovar, d’acord amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal
dels membres de la corporació, la delimitacio efectuada el dia 2 de juny de 2008 per
les respectives comissions municipals. Aquesta delimitació forma part dels treballs
d’execució dels mapes municipals de Verdú i Tàrrega dins el procés d’elaboració del
mapa municipal de Catalunya, previts a l’art. 28.1 del TRLMRLC.
En data 9 de març de 2015, s’incorpora la següent esmena a l’acta de les operacions
de delimitacio entre els termes municipals de Verdú i de Tàrrega, signada el dia 2 de
juny de 2008.
Atès que s’han detectat unes errades en les descripcions de les fites F9 i F17
contingudes en l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Verdú i de Tàrrega, signada el dia 2 de juny de 2008, s’esmenen aquestes fites, que
han de quedar descrites de la següent manera:
F9: rectificar les coordenades de la fita
On diu:
Fita 9: se situa a los Argelaguers al marge sud d’un camp de conreu a uns tres-cents
metres al nord de la Masia de Cal Corneli. La línia de terme reconeguda entre les fites
vuitena i novena és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades UTM
ED 50 31T són : X: 344333.4 i Y: 4609917.8.
Ha de dir:
Fita 9: se situa a los Argelaguers al marge sud d’un camp de conreu a uns tres-cents

metres al nord de la Masia de Cal Corneli. La línia de terme reconeguda entre les fites
vuitena i novena és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades UTM
ED 50 31T són : X: 344933,4 i Y: 4609917,8.
F17: rectificar la línia de termes
On diu:
Fita 17: se situa al Pla de la Ruda al marge sud-est d’un camp de conreu, a uns cent
deu metres a l’oest del Camí de les Garrigues. La línia de terme reconeguda entre les
fites setzena i dissetena discorre sempre en línia recta pels marges de propietat. Les
coordenades UTM ED 50 31T són: X: 346576.9 i Y: 4608953.7.
Ha de dir:
Fita 17: se situa al Pla de la Ruda al marge sud-est d’un camp de conreu, a uns cent
deu metres a l’oest del Camí de les Garrigues. La línia de terme reconeguda entre les
fites setzena i dissetena és la poligonal definida per la següent relació de coordenades
UTM ED50 31T:
Punt 1: X: 346140,1 i Y: 4609405,1
Punt 2: X: 346165,0 i Y: 4609379,9
Punt 3: X: 346178,6 i Y: 4609368,3
Punt 4: X: 346198,7 i Y: 4609347,1
Punt 5: X: 346211,3 i Y: 4609333,9
Punt 6: X: 346220,8 i Y: 4609322,7
Punt 7: X: 346228,0 i Y: 4609315,1
Punt 8: X: 346244,5 i Y: 4609295,0
Punt 9: X: 346255,9 i Y: 4609281,3
Punt 10: X: 346269,1 i Y: 4609264,9
Punt 11: X: 346287,2 i Y: 4609241,9
Punt 12: X: 346305,1 i Y: 4609218,7
Punt 13: X: 346316,9 i Y: 4609204,1
Punt 14: X: 346324,7 i Y: 4609194,2
Punt 15: X: 346332,1 i Y: 4609186,6
Punt 16: X: 346340,4 i Y: 4609177,8
Punt 17: X: 346348,6 i Y: 4609169,9
Punt 18: X: 346356,2 i Y: 4609162,9

Punt 19: X: 346364,6 i Y: 4609154,4
Punt 20: X: 346370,1 i Y: 4609149,5
Punt 21: X: 346384,6 i Y: 4609139,2
Punt 22: X: 346407,3 i Y: 4609123,4
Punt 23: X: 346428,0 i Y: 4609107,4
Punt 24: X: 346451,6 i Y: 4609090,0
Punt 25: X: 346469,7 i Y: 4609076,8
Punt 26: X: 346487,4 i Y: 4609063,3
Punt 27: X: 346498,6 i Y: 4609054,9
Punt 28: X: 346510,4 i Y: 4609045,4
Punt 29: X: 346518,1 i Y: 4609037,0
Punt 30: X: 346521,3 i Y: 4609031,2
Punt 31: X: 346522,3 i Y: 4609026,1
Punt 32: X: 346525,0 i Y: 4609019,6
Punt 33: X: 346529,9 i Y: 4609013,6
Punt 34: X: 346538,3 i Y: 4609002,4
Punt 35: X: 346551,0 i Y: 4608987,1
Punt 36: X: 346562,6 i Y: 4608973,0
Punt 37: X: 346576,9 i Y: 4608953,7
Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 346576,9 i Y: 4608953,7.
11.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL

Antecedents
1. De conformitat amb l’article 103.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, s’ha iniciat expedient
corresponent a l’aprovació i publicació de la massa salarial del personal laboral
d’aquesta Corporació per a l’exercici 2015.
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2015 va ser aprovat inicialment
pel Ple, el dia 30 de desembre de 2014 i la seva aprovació va esdevenir definitiva, una
vegada exposat al públic sense reclamacions i publicat al BOP de Lleida núm. 30 de
13.2.2015.

3. En data 2 de març de 2015 s’ha emès informe d’intervenció que acredita que l’import
de la massa salarial del personal laboral d’aquest Ajuntament ascendeix a 115.000’00 €,
i que aquest import no s’ha incrementat respecte del meritat per aquest personal en
l’exercici 2014, considerat en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació,
tant pel que respecta a efectius de personal, com a la seva antiguitat.
4. La competència per l’aprovació de la massa salarial del personal laboral cal
considerar-la del Ple per raó de la seva directa vinculació al Pressupost anual i a la
plantilla de personal, l’aprovació dels quals correspon amb caràcter general a aquest
òrgan municipal.
Proposta de resolució
D’acord amb els antecedents exposats es proposa al Ple de la Corporació que l’aprova
per unanimitat (5 membres del grup dels No Adscrits), els següents acords:
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral del sector públic local d’aquesta
Corporació, en la quantitat de 115.000’00 euros, complint-se els límits i condicions que
s’estableixen amb caràcter bàsic a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’exercici 2015, de conformitat amb allò establert a l’article 103.bis de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, introduït per la Llei 27/2013 de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
Segon.- Publicar la massa salarial aprovada a la seu electrònica d’aquesta Corporació i
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el termini de 20 dies.
B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
. Junta de Govern Local de data 24.9.2014
. Junta de Govern Local de data 22.10.2014
. Junta de Govern Local de data 26.11.2014
. Junta de Govern Local de data 10.12.2014
. Junta de Govern Local de data 21.1.2015

No hi ha cap qüestió a comentar.
12.- PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha.
I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a 2/4 d’onze del vespre, de la qual jo, com
a secretari, dono fe.
JOSEP RIERA I CANYELLES
Alcalde

ANNA SEGARRA I TORRES
Secretària Accidental

