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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.:   02/2017 
Caràcter:   extraordinària 
Data:    27 de febrer de 2017 
Horari:   de les 20:00 a les 20:25 hores 
Lloc:    Sala de sessions de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen: 
 
Enric Mir Pifarré Convergència i Unió (CiU) 
Núria Palau Minguella Convergència i Unió (CiU) 
Jordi Ribalta Roig Convergència i Unió (CiU) 
Maria Fuste Marsal Convergència i Unió (CiU) 
Francesc Mir Salvany Convergència i Unió (CiU) 
Esther Vallès Fernández Convergència i Unió (CiU) 
Daniel Not Vilafranca Convergència i Unió (CiU) 
Ariadna Salla Gallart Convergència i Unió (CiU) 
Salvador Noguera i Vilalta Esquerra republicana de Catalunya – Acord 

Municipal (ERC – AM) 
M. Montserrat Casals i 
Serrano  

Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) 

Enric Farran Belart Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) 

Albert Valero i Folch Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) 

Josep Ramon Farran Belart Candidatura d’Unitat Popular – (CUP) 
 
Secretària:  Carme Vallés i Fort 
Interventor: Marc Fernández Mesalles 
 
 
Es comprova l’existència del quòrum suficient, per entendre vàlidament 
constituït el Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 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 s’inicia la sessió. 
 
 
En primer lloc i abans de debatre els punts inclosos a l’ordre de dia, el senyor 
Alcalde formula unes paraules de suport a favor del Sr. Francesc Homs, i el seu 
rebuig al procés i judicialització en el que es troba immers. 
 
El senyor Enric Farran mostra el seu total acord i manifesta que donaran el seu 
suport a aquesta i a totes aquelles declaracions que es facin en aquest sentit. 
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ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 26 de gener de 2017 
2.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de camins 
3.- Acord de devolució a l’empresa Poligras Iberica, SA de fiança constituïda en el 
contracte de subministrament en arrendament de gespa artificial al Camp de Futbol 
Municipal de Les Borges Blanques 
4.- Aprovació inicial de l’expedient 01/2017 de modificació del pressupost municipal 
2017: crèdit extraordinari 
5.- Donar compte de l’informe del període mig de pagament a proveïdors (pmp) 
corresponent al 4rt trimestre de 2016. 
6.- Donar compte de l’informe de morositat corresponent al 4rt trimestre de 2016 
 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 26 DE GENER 
DE 2017 
 

Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 26 de 
gener de 2017 que ha estat distribuïda junt amb la documentació relativa a la 
convocatòria de la sessió. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que a la pàgina 14, relativa al torn de precs i 
preguntes, on hi diu “la cònjuge d’un regidor” hi ha de dir “el cònjuge d’una 
regidora” i on hi diu “Pels demana” hi ha de dir “Els demana”. 
 
El Sr. Alcalde sotmet l’acta a votació, un cop incorporades les esmenes, i és 
aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents. 
 
 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE CAMINS 
 
Se sotmet a consideració del Ple la següent proposta d’acord que és exposada 
pel Sr. Francesc Mir i Salvany i que compta amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 
celebrada el 22 de febrer de 2017: 
 
“La regulació de l’ús i la defensa de camins i vies rurals titularitat de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques es troba a l’Ordenança municipal de 
Camins, publicada al BOP de Lleida núm. 15, de 25 de maig de l’any 2000. 
 
En data 7 de febrer, l’arquitecte municipal ha emès l’informe que tot seguit es 
transcriu: 
 
“INFORME TÈCNIC 
Ref: proposta de modificació parcial de l’ordenança de camins. 
En relació a l’ordenança de camins  aprovada definitivament el 27 d’abril de 2000, resulta que 
un dels objectius de la mateixa és protegir l’espai adjacent als camins per raons de seguretat i 
visibilitat a més de resultar un instrument de garantia per permetre en el futur treballs 
d’eixamplament i millora de la infraestructura existent. 
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A aquest efecte consta l’article corresponent a les funcions de “policia” que l’ordenança 
estableix respecte als camins, que té el redactat actual següent: 

“Article 5è – En la zona  de servitud no es permet realitzar cap tipus d’obra.  Les 
tanques i murs de contenció de les parcel·les agrícoles es constru9iran fora de la zona 
de servitud. 
Excepcionalment, quan la prestació d’un servei públic d’interès general així ho exigeixi i 
quedi suficientment  demostrada la inexistència de solucions alternatives que no 
impliquin l’ocupació de la zona de servitud, l’Ajuntament podrà autoritzar la realització 
d’obres o instal·lacions, l’execució de les quals  haurà d’adequar-se  a les prescripcions 
que en cada cas s’assenyalin en la llicència municipal corresponent.  
Sempre que sigui possible, les instal·lacions en la zona de servitud aniran soterrats i 
sempre es procurarà que no impedeixin el pas de la maquinària agrícola, instal·lant-se 
en la part més allunyada possible de l’eix del camí.” 

 
Amb l’experiència dels anys transcorreguts hom ha detectat que la voluntat  protectora de 
l’article transcrit implica que algunes actuacions de construcció de noves línies elèctriques o de 
telefonia  és imperatiu que es facin amb traçat aeri per l’interior de les finques. Atès que en 
determinades partides del terme es conserva pràcticament intacta l’estructura agrícola 
tradicional no és convenient que per aplicació de l’article esmentat hom acabi per  imposar la 
solució aèria amb motiu de la preservació dels camins. Ans al contrari, convé considerar si la 
preservació dels valors paisatgístics és prioritària respecte de la policia dels camins.  
 
Per tot plegat es proposa la nova redacció de l’article 5, amb el següent redactat (en negreta 
les esmenes): 
 

“Article 5è – En la zona  de servitud, que inclou la calçada i la resta d’espai afectat 
pel que es defineix a l’article 4, no es permet realitzar cap tipus d’obra de caràcter 
particular.  Les tanques i murs de contenció de les parcel·les agrícoles es constru9iran 
fora de la zona de servitud. 
Excepcionalment, quan la prestació d’un servei públic d’interès general així ho exigeixi i 
quedi suficientment  demostrada la inexistència de solucions alternatives que no 
impliquin l’ocupació de la zona de servitud, l’Ajuntament podrà autoritzar la realització 
d’obres o instal·lacions en dita zona, l’execució de les quals haurà d’adequar-se  a les 
prescripcions que en cada cas s’assenyalin en la llicència municipal corresponent.  
Així mateix, per raons d’interès paisatgístic  es podrà assimilar a l’excepció del 
punt anterior la substitució del projecte de traçat  d’una línia aèria pel de 
soterrament de la mateixa en la zona de servitud d’un camí. L’interès paisatgístic 
serà informat pels Serveis Tècnics Municipals en atenció a la situació de la 
contrada on es pretén implantar la instal·lació corresponent. 
Sempre que sigui possible, les instal·lacions en la zona de servitud aniran soterrades i 
sempre es procurarà que no impedeixin el pas de la maquinària agrícola, instal·lant-se 
en la part més allunyada possible de l’eix del camí. 

 

Es considera necessari modificar l’esmentada ordenança en els termes 
exposats en el referit informe, el contingut del qual s’accepta d’acord amb el 
que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
S’ha emès informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir, i en el que es posa de manifest que donat que es tracta d’una proposta 
normativa que regula un aspecte parcial d’una matèria, en aquets cas, els 
camins municipals, però que no té un impacte significatiu en l’activitat 
econòmica, ni imposa obligacions rellevants als destinataris, es pot ometre la 
consulta pública prèvia a què fa referència l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
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Per tot l’exposat, atès quant s’ha exposat; vista la documentació obrant en 
l’expedient, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la següents modificació de l’article 5è de 
l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CAMINS (en lletra negreta la nova redacció): 
 

“Article 5è – En la zona  de servitud, que inclou la calçada i la resta d’espai 
afectat pel que es defineix a l’article 4, no es permet realitzar cap tipus 
d’obra de caràcter particular.  Les tanques i murs de contenció de les 
parcel·les agrícoles es constru9iran fora de la zona de servitud. 
Excepcionalment, quan la prestació d’un servei públic d’interès general així ho 
exigeixi i quedi suficientment  demostrada la inexistència de solucions 
alternatives que no impliquin l’ocupació de la zona de servitud, l’Ajuntament 
podrà autoritzar la realització d’obres o instal·lacions en dita zona, l’execució 
de les quals haurà d’adequar-se  a les prescripcions que en cada cas 
s’assenyalin en la llicència municipal corresponent.  
Així mateix, per raons d’interès paisatgístic es podrà assimilar a 
l’excepció del punt anterior la substitució del projecte de traçat d’una línia 
aèria pel de soterrament de la mateixa en la zona de servitud d’un camí. 
L’interès paisatgístic serà informat pels Serveis Tècnics Municipals en 
atenció a la situació de la contrada on es pretén implantar la instal·lació 
corresponent. 
Sempre que sigui possible, les instal·lacions en la zona de servitud aniran 
soterrades i sempre es procurarà que no impedeixin el pas de la maquinària 
agrícola, instal·lant-se en la part més allunyada possible de l’eix del camí.” 

 
Segon.-  Sotmetre a informació pública l’expedient aprovat inicialment, 
mitjançant Edictes inserits al Tauler Municipal, al B.O.P. de Lleida, al D.O.G.C. i 
a un diari de difusió corrent a la localitat, pel termini de 30 dies, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions o al·legacions 
que estimin oportunes. Transcorregut el termini esmentat sense haver-se'n 
produïdes, els acords adoptats amb caràcter inicial esdevindran definitius 
sense necessitar d'ulterior pronunciament. 
 
Tercer.-  Disposar que els acords definitius o que assoleixin aquest caràcter 
seran objecte de publicació al B.O.P. de Lleida conjuntament amb el text 
íntegre de la modificació aprovada 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 D.O.G.C. un 
anunci amb la referència del B.O.P. 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 al senyor Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, 
per al desplegament dels acords adoptats.” 
 
DEBAT: 
El Sr. Francesc Mir exposa que aquesta modificació respon a la necessitat 
d’atendre una sol·licitud de llicència d’obres de l’empresa Torres que segons la 
redacció actual de l’Ordenança de Camins no es podria concedir i que atesa la 
importància de l’actuació que es vol dur a terme s’ha considerat oportuna la 
modificació que avui es proposa. 
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Finalitzades aquestes explicacions el Sr. Alcalde afegeix que també es dóna 
una accepció d’interès paisatgístic. 
 
El Sr. Salvador Noguera manifesta que celebren que es faci la instal·lació 
soterrada i no aèria i comenta que potser estaria bé tornar a reformar 
l’ordenança un cop es dugui a terme aquesta actuació. 
 
El Sr. Francesc Mir respon que només s’autoritzarà en supòsits d’interès 
general. 
 
El Sr. Josep Ramon Farran manifesta que votaran a favor si bé caldria 
especificar què vol dir “servei públic d’interès general” per evitar arbitrarietats.   
 
El Sr. Alcalde respon que el text l’ha redactat l’arquitecte municipal i considera 
que ja és ajustat 
 
El Sr. Francesc Mir afegeix que quan es doni la llicència per l’estació 
transformadora l’empresa pagarà el lloguer que correspon per l’ocupació del 
terreny públic en el que s’instal·larà. 
 
ACORD: 

El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors. 
 
 
 

3. ACORD DE DEVOLUCIÓ A L’EMPRESA POLIGRAS IBERICA, SA DE 
FIANÇA CONSTITUÏDA EN EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN 
ARRENDAMENT DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL DE LES BORGES BLANQUES 
  
Se sotmet a consideració del Ple la següent proposta d’acord que és exposada 
pel Sr. Francesc Mir i Salvany i que compta amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 
celebrada el 22 de febrer de 2017: 
 
Antecedents 
I. Per acord de Ple de 29 de juny de 2006 es va acordar adjudicar el contracte 
per a subministrament en arrendament de gespa artificial al camp de futbol 
municipal situat a Les Borges Blanques pel preu de 465.299,99€, a l’entitat 
POLIGRAS IBERICA, SA subministradora i a l’entitat BBVA FINANZIA 
d’arrendament financer. El contracte administratiu es va signar en data 30 de 
juny de 2006. 
  
II. L’acta de recepció del subministrament es va signar en data 8 de novembre 
de 2006, data a partir de la qual s’iniciava el període de garantia de 10 anys.  
 
III. En data 31 de gener de 2017, l’empresa Poligras Iberica, SA ha sol·licitat la 
devolució de l’aval inscrit en data 3 de juliol de 2006 en el Registre Especial 
d’Avals amb el número 10001649 dipositat per respondre del compliment del 
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contracte, per import de 18.611, 99€ 
 
IV. L’arquitecte tècnic municipal Sr. Francesc Casals Piera en informe signat en 
data 9 de febrer de 2017, ha manifestat: 
 

“En compliment del que estableix l’article 235 del Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de 
Contractes del Sector Públic, i plec de clàusules, 
Manifesto que, d’acord a la consulta realitzada al respecte del 
arranjament de la reixa perimetral de recollida d’aigües, que en l’escrit 
del regidor d’esports Jordi Satorra Marin amb registre de sortida de 
9.1.2009 i nº 47 requereix, s’ha realitzat. També a data d’aquest informe 
no es té coneixement de vicis o defectes en les mateixes, i que per tant 
transcorregut el termini de garantia d’10 anys es proposa la devolució o 
cancel·lació de la garantia del contracte.” 

 
VI. S’ha emès l’informe per part de la secretària de l’Ajuntament en data 16 de 
febrer de 2017 sobre la legislació aplicable, en el que es proposa la devolució 
de l’aval constituït, corresponent al Ple aquesta devolució per haver estat 
l’òrgan de contractació. 
 
Legislació aplicable 
Articles 102 i 235 Text refós de la Llei de contractes del sector públic RDL 
3/2011 
Article 160 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques aprovat per RD 1098/2001 

 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte subscrit amb l’empresa Poligras 
Iberica, SA per a la realització del contracte per a subministrament en 
arrendament de gespa artificial al camp de futbol municipal de les Borges 
Blanques i rellevar el contractista de tota responsabilitat respecte del mateix 
llevat la derivada de vicis ocults de la instal·lació. 
 
Segon.- Acordar la devolució de l’aval dipositat per l’empresa Poligras Iberica, 
SA per import de 18.611, 99€ per respondre del compliment del contracte i 
procedir a la seva devolució. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa interessada en temps i forma i a la 
Intervenció municipal als efectes oportuns.” 
 

DEBAT: 
El Sr. Salvador Noguera es mostra d’acord amb la proposta. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de tots els regidors. 
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4. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT 01/2017 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL 2017: CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 
Se sotmet a consideració del Ple la següent proposta d’acord que és exposada 
pel Sr. Francesc Mir i Salvany i que compta amb el dictamen favorable emès 
per la Comissió Informativa d’Economia, Urbanisme i Promoció Econòmica 
celebrada el 22 de febrer de 2017: 
 
“Expedient número 1/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost 
de despeses mitjançant crèdit extraordinari. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 17 de febrer de 2017 s’inicia l’expedient per 
a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. 
 
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 17 de febrer de 2017, ha proposat les 
partides i els imports que s’han de modificar. 
 
3. El secretari i l’interventor han emès informes favorables. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del RD 
500/1990. 
 
2.  Segons la normativa de referència, quan s'hagi de realitzar alguna despesa 
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient 
de concessió de crèdit extraordinari. 
El finançament es pot fer a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
 
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i 
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ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el 
sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2017, 
que cal finançar  mitjançant  baixes dels crèdits de partides de despeses, del 
pressupost vigent de la corporació per poder atendre les despeses derivades 
de l’adquisició del dret real d’usdefruit a favor de l’Ajuntament sobre el solar de 
l’antic mercat central per a les quals la consignació és inexistent en el 
pressupost ordinari actual, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord 
amb el següent detall: 
  
Despeses que cal finançar: 
 
Crèdits extraordinaris: 
 

Partida pressupostària Proposta de consignació 

133 60001 Adquisició usdefruit solar mercat central 10.120,44 € 

TOTAL 10.120,44 € 

 

Total altes crèdits :  10.120,44 € 

 

 
Finançament que es proposa: 
 
Baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

Partida pressupostària Crèdits inicials Proposta baixa Crèdits definitius 

1532 61903 Arranjament 
voreres 

30.000,00 € 10.120,44 € 19.879,56 € 

TOTAL  10.120,44 €  

 

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 

DEBAT: 
El Sr. Alcalde explica que es redueix una partida que és possible ateses les 
previsions de despesa actuals. 
 
El Sr. Salvador Noguera manifesta que no tenen cap inconvenient. 
 
El Sr. J. R.  Farran pregunta per què s’ha disminuït aquesta partida en concret.  
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El Sr. Alcalde respon que d’acord amb la liquidació de 2016 es preveu que serà 
sobrera i que al capítol 2 també hi ha una partida destinada a la reparació de 
voreres pel que hi ha recursos suficients per atendre aquesta despesa.  
 
El Sr. J. R.  Farran manifesta que potser podria reduir-se una altra partida. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova amb el següent resultat:  
 
Vots a favor.- Sr. Alcalde Enric Mir Pifarré, i regidors/es Srs./res. Maria Fusté 
Marsal, Francesc Mir Salvany, Daniel Not Vilafranca, Núria Palau Minguella, 
Jordi Ribalta Roig, Ariadna Salla Gallart i Esther Vallès Fernández, Salvador 
Noguera i Vilalta, Montserrat Casals, Enric Farran i Belart i Albert Valero i Folch 
Abstencions.- Cap  
Vots en contra.- Regidor Sr. Josep Ramon Farran i Belart. 
 
 
 
5. DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS (PMP) CORRESPONENT AL 4rt TRIMESTRE DE 2016. 
 
Es dóna compte al Ple del següent informe d’Intervenció: 
 
“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del 
temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les 
Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament. El Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig 
de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.  
 
El període mig pagament definit en aquest reial decret mesura l’endarreriment en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador és diferent del 
període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot prendre 
valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta dies naturals 
des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui.  
 
De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals remetran al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord 
amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la 
següent informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors en 
referència: 

a) El període mig de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, 
segons correspongui, i la seva sèrie històrica. 
b) El període mig de pagament mensual o trimestral, segons correspongui, de 
cada entitat i la seva sèrie històrica.  
c) La ràtio mensual o trimestral, segons correspongui, d’operacions pagades de 
cada entitat i la seva sèrie històrica.  
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d) La ràtio d’operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons 
correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica.  

 
La informació es publicarà en el portal web seguint criteris homogenis que ha de 
garantir l’accessibilitat i transparència. El Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques facilitarà a models tipus de publicació.  
 
En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 635/2014 
i sobre les dades contingudes en l’aplicatiu comptable, el resultat és el següent: 
 
Any 2016. Període trimestral. Quart trimestre. Data 31/12/2016  
 

Període Mig 
Pagament 

Rati Operacions 
Pagades 

Rati Operacions 
Pendents 

Total 
Pagaments 

Total Pendents 

5,68 15,20 -10,77 625.565,14 € 361.680,05 € 

 
El ple es dóna per assabentat. 
 
 
 
6. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 
4rt TRIMESTRE DE 2016  
 
Es dóna compte al Ple del següent informe d’Intervenció: 
 
Títol: “INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT TERMINIS DE PAGAMENT 
PREVISTOS A LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS. 
 
Període de Referència: 4rt trimestre 2016 
Data de referència: 31/12/2016 
 
NORMATIVA REGULADORA DEL COMPLIMENT DE LES MESURES DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.  
 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials.  
 
La Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
preveu un seguit d’informació a elaborar per tal d’establir un sistema que permeti 
avaluar el compliment dels terminis de pagament previstos a la normativa sobre 
contractació administrativa.  
 
L’article 33.1 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.  
 
Així s’estableix en la Llei 15/2010:  
 
Article 4.3 “Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han 
d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure 
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necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s’estigui incomplint el termini”. 
Article 4.4. “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment 
requerir la remissió dels informes esmentats”.  

 
Així s’estableix l’article 4 de la Llei 3/2004, text consolidat: 

  

Article 4. Determinació del termini de pagament .  

1 . El termini de pagament que ha de complir el deutor , si no hagués fixat data o termini 
de pagament en el contracte , serà de trenta dies naturals després de la data de recepció 
de les mercaderies o prestació dels serveis , fins i tot quan hagi rebut la factura o 
sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat.  
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament equivalent als 
seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a comptar de la data de 
recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació dels serveis.  
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament , la recepció de la factura per 
mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini de pagament , 
sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del signant, la integritat de la 
factura , i la recepció per l'interessat.  
2. Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar la conformitat dels béns o els serveis 
amb el que disposa el contracte, la durada no pot excedir els trenta dies naturals a 
comptar de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis.  
En aquest cas, el termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té 
lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis , fins i tot encara que la factura o 
sol·licitud de pagament s'ha rebut amb anterioritat a l'acceptació o verificació .  
3. Els terminis de pagament indicats en els apartats anteriors podran ser ampliats 
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas , es pugui acordar un termini superior 
a 60 dies naturals.  
4. Es poden agrupar factures al llarg d'un període determinat no superior a quinze dies, 
mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments realitzades en aquest període , 
factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic document a efectes de facilitar la 
gestió del seu pagament , agrupació periòdica de factures , i sempre que es prengui com 
a data d'inici del còmput del termini la data corresponent a la meitat del període de la 
factura resum periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de què es tracti , segons el 
cas, i el termini de pagament no superi els seixanta dies naturals des d'aquesta data.  
 
De les dades que consten en el sistema de gestió comptable i del registre de factures 
depenent d’aquesta Intervenció s’informa el següent:  
 
Primer.- Annex a l’informe trimestral de l’Ajuntament de Les Borges, resultat de les 
obligacions reconegudes aprovades pendents de pagament a 31 de desembre de 2016 
respecte de les quals no s’estan complint els terminis de pagament que imposa la Llei 
15/2010 són: 

  4rt trimestre 2016 

Núm. factures 27 

Import 3.358,54 € 

 

Segon.- D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, aquestes dades es 
remetran a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes 
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i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del Ministeri d’economia i Hisenda, a la 
Direcció General de la Política Financera i Assegurances del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan que té atribuïda la tutela 
financera de les corporacions locals de Catalunya.” 

 
El ple es dóna per assabentat. 
 
 
I sense cap altre afer a tractar l’alcalde aixeca la sessió en la data i hora 
assenyalats en l’encapçalament, del que jo, com a secretària, estenc la present 
acta i en dono fe. 
 
L’alcalde          La secretària 
 
 
Enric Mir i Pifarré         Carme Vallés i Fort 


