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ROCALLAURA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA VEÏNAL
Identificació de la sessió
Caràcter: Extraordinària
Data: 11 de febrer de 2021
Horari: 14:00 hores
Lloc: Sala d’Actes de l’E.M.D.
Assistents
Sra. Meritxell Raga Martin, Presidenta, presideix la sessió
Sr. Joan Benet i Pallàs, Vocal
Sr. Gabriel Jiménez Vela, Vocal
Assistits per la Sra. Àngels Minguella i Torres, Secretària acctal de l’EMD de Rocallaura.
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.
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts següents:
ORDRE DEL DIA
1.
2.

3.
4.
5.

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 21.12.2020.
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.
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE VEÏNS DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS REFEREIT
AL QUART TRIMESTRE 2020, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014.
INFORME PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS PER A 2021. Pla de Tresoreria.
APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: PLEC DE CLÀUSULES I LICITACIÓ OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL TALLAT

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR DE DATA 21.12.2020.
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es membres de la Junta de Veïns l’esborrany
de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió.
El Sr. President sotmet el present acord a la consideració de la Junta, i aquesta l’aprova per unanimitat
dels tres membres presents, que legalment la componen.
2.- 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
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.
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Tot seguit per secretaria intervenció es dona compte a la Junta de Veïns de la Corporació, dels informes
abans esmentats de Tresoreria i d’Intervenció, els quals es corresponen als trimestres següents:
quart trimestre 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 Finances de la Generalitat de Catalunya, així mateix s’han
publicat conforme determina la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
La Junta de Veïns se’n dóna per assabentada i conforme.
3.- 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

7,21

7,30

21.533,15

Ràtio
operacions
pendents de
pagament
2

Import
operacions
pendents de
pagament
385,40

De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del sector
d'administracions públiques de l’EMD de Rocallaura 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.
La Junta de Veïns se’n dóna per assabentada i conforme.
4.- INFORME PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS PER A 2021. Pla de Tresoreria.

Atès que per tresoreria i intervenció s’ha elaborat el pla de disposició 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 a la Junta de Veïns de l’EMD de dit pla de disposició de fons, pel seu degut
coneixement, el qual es publicarà a la seu electrònica municipal.
La Junta de Veïns de l’EMD se’n dóna per assabentada i conforme.
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5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: PLEC DE CLÀUSULES I LICITACIÓ OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL TALLAT.
A la vista dels següents antecedents:
Expedient

Procediment aprovació projecte d’obres

Projecte:

Urbanització del Carrer del Tallat

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte:

Contracte d’obres – Procediment Obert

Subtipus del contracte:

Simplificat

Objecte del contracte:

Urbanització del Carrer del Tallat

Procediment de contractació: obert simplificat
Codi CPV:

Tipus de Tramitació: ordinària

45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers

Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que es disposa a l’article 101 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de LCSP, és l’import total sense IVA en la concessió d’obres.
Urbanització del Carrer del Tallat (sense IVA)
228.924,45€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 228.924,45€ IVA 21%: 48.074,24€
Durada de l'execució:

QUATRE MESOS

Durada màxima: QUATRE MESOS

D’acord amb el que s’estableix a l’article 99.3 de la LCSP i amb la memòria justificativa, el present
contracte no permet la divisió en lots.
A la vista de l'expedient de contractació tramitat, els informes del qual consten en el mateix.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i per la delegació per a
contractar de fins el 10% dels recursos ordinaris, efectuada per acord de la Junta de Veïns en sessió
celebrada en data 05.07.2019, a proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de
Veïns, per majoria absoluta, per unanimitat dels tres membres presents que legalment la componen,
acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per l’obra
d’Urbanització del Carrer del Tallat, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2021

1-150-62700-08

276.999,19€

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
regiran el contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex
III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. D'acord amb l'article 63.3.a de la LCSP, publicar en el perfil de contractant tota la
documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular:
La memòria justificativa del contracte; el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques que hagin de regir el contracte o els documents equivalents i el document d'aprovació de
l'expedient.
La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de
publicació de l'anunci de licitació.
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de
contractant:
PRESIDENTA
Sra. Meritxell Raga Martin, Presidenta
VOCALS
Sra. Àngels Minguella Torres, Secretària interventora
Sra. Sílvia Solanas Cabestany, Secretària interventora del municipi
SECRETARI
Sr. Jordi Martí Gasull, Tècnic d’Administració General
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TANCAMENT
I essent les 14 hores 45 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 la senyora Presidenta juntament amb mi, la secretària
interventora accidental que en dono fe.
Vist i plau
La Presidenta
Meritxell Raga Martin
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