Passanant, 2 de desembre de 2014.
Sessió Ordinària
Número 06/2014

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la
presidència de la Il·lm. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa de la Corporació i amb
l’assistència de:
Joan Fabregat i Benach.
Joaquim Torres i Martí.
M. Teresa Jové i Meda.
Mireia Roset i Chaler
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20.00 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ, DEL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2014, I L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ, DEL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2014.
Sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia de la mateixa en la
convocatòria de la sessió, l’alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a dir,
respecte a l’acta del passat dia 2 de setembre de 2014.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.
Seguidament i també sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia de la
mateixa en la convocatòria de la sessió, l’alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna
cosa a dir, respecte a l’acta del passat dia 23 de setembre de 2014.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat.
2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 24 D’AGOST DE 2014 AL
22 DE NOVEMBRE DE 2014.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 24
d’agost de 2014 al 22 de novembre de 2014.
És dóna compte dels decrets 76/2014 al 75/2014.
Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES DELS MESOS DE GENER A
OCTUBRE 2014, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant dels mesos de gener a
octubre de 2014, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES DE GENER
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

10.698,60.-€
83
8.984,08.-€
3
78
11.767,31.-€
6
166
57

MES DE FEBRER
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

1.317,04.-€
177
202
14.262,05.-€
84
1200
25.426,23.-€
85
160

MES DE MARÇ
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

15.174,01.-€
327
1388
38.701,42.-€
203
1222
29.994,97.-€
205
1225

MES D’ABRIL
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments

527,18.-€
371
490
18.099,76.-€
345
1271

Total
P-MP
Entre assentaments

28.719,28.-€
372
448

MES DE MAIG
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

19.676,96.-€
450
631
11.735,61.-€
466
1296
32.546,91.-€
493
503

MES DE JUNY
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

13.643,08.-€
599
1389
52.306,19.-€
542
1340
13.303,54.-€
539
1311

MES DE JULIOL
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

4.111,45.-€
672
1391
25.536,18.-€
638
1365
13.310,00.-€
662
662

MES D’AGOST
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

9.246,43.-€
817
1393
23.363,47.-€
713
1398
3.284,04.-€
744
1396

MES DE SETEMBRE
Total
ADO
Entre assentaments

8.223,00.-€
1487
1560

Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

42.528,29.-€
1398
1561
4.817,04.-€
1400
1439

MES D’OCTUBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

15.963,77.-€
1702
1710
22.219,46.-€
1562
1691
11.979,86.-€
1579
1684

Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

4.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS D’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES 2014, TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS 3r i 4t DE 2014.
L’Alcaldessa informa del tancament dels següents padrons fiscals, i PROPOSA:
1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2014.

Import: 24.659,23.-€, amb 2 documents cobratoris.
2n. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 3r TRIMESTRE 2014.

Import: 10.428,75.-€, amb 242 documents cobratoris.
3r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 4t TRIMESTRE 2014.

Import: 10.428,75.-€, amb 242 documents cobratoris.
La proposta és aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

5.- INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE SUBMINISTRAMENT
L’EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2014, 3r. TRIMESTRE.

DE

INFORMACIÓ

DE

L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de
subministrament, indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada
trimestre de l’any, s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa
Ordre.
Article 16. Obligacions trimestrals de subministrament d'informació.
Abans de l'últim dia del mes següent a l’acabament de cada trimestre de l'any , s’haurà de
remetre la següent informació:
1. L'actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions
pressupostàries ja tramitades i / o les previstes tramitar fins a final d'any, i de les previsions
d'ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla general d' Comptabilitat d'Empreses o
les seves adaptacions sectorials, i els seus estats complementaris.
2. Les obligacions enfront a tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades
pressupost.
3. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d'acord amb les normes
del Sistema Europeu de Comptes.
4. L'actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu d’estabilitat, de la
regla de despesa i del límit del deute.
5. Un resum de l'estat d'execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre, dels
ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació dels
drets recaptats de l'exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les
previsions.
Els estats d'execució, per al mateix període, dels ingressos i despeses, per a les entitats
subjectes al Pla General de Comptabilitat d'Empreses o als seus adaptacions sectorials.
6. La situació dels compromisos de despeses plurianuals i l'execució de l'annex
d'inversions i el seu finançament.
7. L'informe trimestral, regulat en l'article 4 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.

8. Les actualitzacions del seu Pla de tresoreria i detall de les operacions de deute viva que
contindrà almenys informació relativa a:
a) Calendari i pressupost de tresoreria que contingui els seus cobraments i pagaments
mensuals per rúbriques incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria.
b) Previsió mensual d'ingressos.
c) Saldo de deute viu.
d) Impacte de les mesures d'estalvi i mesures d'ingressos previstes i calendari
previst d'impacte en pressupost.
e) Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.
f) Calendari i quanties de necessitats d'endeutament.
g) Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant del exercici
corrent com dels anys anteriors.
h) Perfil de venciments del deute dels propers deu anys.
9. Les dades d'execució previstes als apartats 1 i 2 de l'article 7, relatius a les unitats
integrants del sector Administracions Públiques de la comptabilitat nacional, així com el
nombre d'efectius referits a l'últim dia del trimestre anterior.
Així doncs, aquesta corporació va retre l’esmentada informació:
1r. Referent al 3r. trimestre de 2014, en data 27 d’octubre de 2014, de la qual es desprèn:
a) Compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. (4.421,85.-€)
b) Complexi amb la regla de la despesa. (12.524,86.-€)
De la qual cosa s’informa els Regidors de la Corporació, d’acord amb la normativa vigent, els
quals es donen per informats.

6.- INFORMACIÓ SOBRE EL DECRET 98/2014, DE DATA 26 DE SETEMBRE, PEL QUAL
ES RESOL DETERMINAR LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2015.
Es dóna compta del DECRET 98/2014, pel qual es resol determinar les línies fonamentals del
pressupost 2015, i que és el següent:
“1. ANTECEDENTS

1. El 25 de març de 2014, i per decret número 27/2014, l’Alcaldessa va aprovar el pla
pressupostari a mig termini per al període 2015-2017.
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcaldessa va sol·licitar informe a la
Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies fonamentals del
pressupost de l’exercici 2015:
3. En data 25 de setembre de 2014, l’Interventor va emetre informe sobre les línies
fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia.

2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als
requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15 de 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, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les corporacions locals tenen
l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
abans de l'1 d'octubre de cada any:
 Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats
financers.
 L'estat de previsió de moviment i situació del deute.
 La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses de les
línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.
 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.
3. L’article 13.2 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 disposa que amb caràcter anual i abans
de l’1 d’octubre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici
següent i que han de contenir, almenys la següent informació:



Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les
mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant





dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de
finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel
que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i
posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmicafinancera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les
seves funcions.
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local,
RESOLC
1. Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:
OBJECTIU ESTABILITAT
Superàvit no financer
Ajustos
Capacitat de
COMPLIMENT REGLA
Despesa màxima
Despesa pressupost
Marge de compliment
OBJECTIU DEL DEUTE
TOTAL DEUTE VIU
Ingressos corrents
RATI DEUTE VIU 2015
ESTALVI CORRENT
Estalvi corrent
Amortitzacions
Estalvi corrent després
d’amortitzacions
Amortitzacions
extraordinàries
EC ajustat
EQUILIBRI
Equilibri pressupostari

2015
8.250
534
8.784
2015
460.104,60
446.400,00
13.704,60
2015
57.613,50
415.500,00
0,14
2015
15.750
8.250
7.500
0
7.500
2015
0

2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015:
a) contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària,
b) contemplen el compliment de la regla de la despesa,
c) contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari,
d) contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari,
e) contemplen el compliment de l’objectiu del deute.

3. Les modificacions més significatives en relació al pressupost inicial de l’exercici 2014 són
les següents:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS
Ajustos SEC
Capacitat/Necessitat de finançament
Deute viu a 31/12
Operació Tresoreria
Préstecs
Ràtio de deute viu /Ingressos corrents

PREVISIÓ
2014
154000
5000
85350
174850
13100
432.300
414100
414.100

0
846.400

VARIACIÓ
2014-2015
0,00%
0,00%
0,23%
-11,44%
22,90%
-3,89%
-11,59%
-11,59%

-7,66%

2014
163800
201000
7700
38250
410.750

2015
-3,54%
-1,37%
0,00%
-6,41%
-2,68%

427400

-12,59%

427.400

-12,59%
8250

8.250
846.400

0,00%
0,00%
-7,66%

-8059
191
65.844

-12,50%
0
65844

0

-12,50%
-8,96%

PREVISIÓ
2015
154.000
5.000
85.550
154.850
16.100
415.500
0
366.100
366.100
0
0
0
781.600
2015
158.000
198.250
7.700
35.800
399.750
0
0
373.600
0
373.600
0
8.250
8.250
781.600
534
8.784
57.614
0
57.614
0

3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.
4. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament
d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.”

Sense cap comentari per part dels regidors, aquests es donen per informats.

7.- APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, NÚMERO 02/2014

PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Expedient número 2/2014, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 9 de setembre de 2014 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. L’Alcaldia, en data 9 de setembre de 2014, ha proposat les partides i els imports que s’han
de modificar.
3. El secretari interventor ha 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 refòs de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, 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, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
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 ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que
formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tot això, PROPOSO al Ple:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 2/2014, per
import de 31.300.-€, que cal finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria del pressupost
vigent de la corporació, d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
PARTIDES DE DESPESES
Consignació inicial
PARTIDA
CONCEPTE
Combustibles
i
carburants,
serveis
culturals
330-22103
1.000,00 €
920-22200 Serveis de telecomunicacions generals
5.000,00 €
338-22608 Festes, activitats culturals i tradicionals
55.000,00 €
934-22799 Treballs realitzats per empreses i professionals, Sugrañes, Absis, …
250,00 €
330-61904 Obres millores locals culturals
15.000,00 €
312-62500 Mobiliari i utils consultori mèdic
4.500,00 €
Equips
processos
informació
920-62600
1.000,00 €
161-63300 Millora linees elèctriques subministre aigua
2.400,00 €
336-68900 Restauració pasos setmana santa
3.800,00 €
Restauració
creu
de
terme
Belltall
336-68901
3.000,00 €
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
90.950,00 €

Proposta d'increment Consignació definiti va

1.500,00 €
1.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
12.600,00 €

1.700,00 €
500,00 €
31.300,00 €

2.500,00 €
6.000,00 €
59.000,00 €
3.250,00 €
20.000,00 €
5.500,00 €
2.000,00 €
15.000,00 €
5.500,00 €
3.500,00 €
122.250,00 €

2/ Crèdits extraordinaris:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE

T OTAL EXPEDIENT MO DIFICACIÓ DE CRÈDIT

Total altes crèdits :

IMPORT
-

€
€

31.300.-€

Finançament que es proposa:
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:
PARTIDES D'INGRESSOS
PARTIDA

CONCEPTE

Consignació inicial

TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

-

€

Proposta d'increment Consignació definitiva

-

€

-

€

2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

31.300.-€.

3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta a la Consignació
baixa
definitiva

4/ Operació de crèdit:
Data d’aprovació

Total finançament :

Import

31.300.-€

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten
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.
Sense res a dir per part de cap regidor/a, la proposta és aprovada per 4 vots a favor i
l’abstenció de la regidora Roset.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ,
CORPORACIÓ EXERCICI 2013

SI

ESCAU,

DEL

COMPTE

GENERAL

DE

LA

ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar el compte general de l’entitat local,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig
de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 15
d’octubre de 2014. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 242, de data 21 d’octubre de 2014, pel període reglamentari, no s’hi han formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Compte general de l’Ajuntament de Passanant i Belltall.
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 3.262.745,73.-€, un passiu de
3.262.745,73.-€ i un resultat de l’exercici amb un benefici de 46.764,96.-€.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un desestalvi
71.796,26.-€.

de

- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
360.439,22.-€, unes obligacions pendents de pagament de 247.223,09.-€, uns romanents
totals de 139.350,22.-€ i un resultat pressupostari ajustat negatiu de -3.161,95.-€.
- 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 fi d’exercici de la pròpia entitat local.
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.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
EXERCICI 2015
PROPOSTA AL PLE.
ANTECEDENTS
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015.
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, S’ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2015, d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit
per capítols el qual, resumit per capítols, és el següent:

ESTAT DE LES DESPESES
CAPITOLS

DENOMINACIÓ

ESTAT DELS INGRESSOS
EUROS

CAPITOLS

DENOMINACIÓ

A) OPERACIONS CORRENTS

EUROS

A) OPERACIONS CORRENTS

I

Despeses de personal

154.800,00 €

I

Impostos directes

II

Despeses béns corrents i serveis

201.450,00 €

II

Impostos indirectes

III

Despeses financeres

7.700,00 €

III

Taxes i altres ingressos

85.550,00 €

IV

Transferències corrents

35.800,00 €

IV

Transferències corrents

154.850,00 €

V

Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI

Inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

IX

16.100,00 €

VI

Alineació d’inversions reals

-

€

VII

Transferències de capital

-

€

VIII

Actius finencers

-

€

Passius financers

-

€

8.250,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESSPESES

5.000,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL
373.600,00 €

Passius financers

154.000,00 €

781.600,00 €

IX

-

€

366.100,00 €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

781.600,00 €

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per
l’Ajuntament, per import de 808.688,14.-€, d’acord amb el següent detall:
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera

Despesa no
financera
154.800,00
201.450,00
7.700,00
35.800,00
0,00
373.600,00
0,00
773.350,00

Regla despesa liquidació 2014
Regla despesa pressupost 2015
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat
import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi
finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

494.799,85
419.534,72
75.265,13
35.338,14

35.338,14
808.688,14

3. Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en
el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els
interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi

complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i l’article 169 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.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI FISCAL EXERCICI 2015.
Vistes les diferents alternatives donades per BASE – Gestió d’Ingressos Locals, referent a
les dades de cobrament dels diferents padrons d’impostos i taxes municipals per l’exercici
2015.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar per al proper exercici 2015 el següent calendari fiscal, amb els següents
períodes de cobrament voluntari per a cada concepte segons la relació següent:
Núm.
concepte

Concepte

100

TAXES I PREUS PUBLICS

600
503
500
501
960

IMP.VEHICLES TRAC.ME
IBI BICE
IBI URBA
IBI RUSTICA
FESTES LOCALS

100

TAXES I PREUS PUBLICS

010

IAE

800

SUBMINIST. D'AIGUA

100

TAXES I PREUS PUBLICS

100

TAXES I PREUS PUBLICS

800

SUBMINIST. D'AIGUA

Període
01/01/2015
31/03/2015
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
01/04/2015
30/06/2015
Anual
01/01/2015
30/06/2015
01/07/2015
30/09/2015
01/10/2015
31/12/2015
01/07/2015
31/12/2015

Període de voluntària
30/01/2015 – 30/03/2015
27/03/2015 – 29/05/2015
30/04/2015 - 30/06/2015
30/04/2015 - 30/06/2015
30/04/2015 - 30/06/2015
30/06/2015 - 31/08/2015
27/03/2015 - 29/05/2015
30/07/2015 - 30/09/2015
30/07/2015 - 30/09/2015
28/09/2015 - 30/11/2015
30/10/2015 - 30/12/2015
29/12/2015 - 29/02/2016

Segon.- Comunicar el present acord a BASE – Gestió d’Ingressos Locals.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

11.- PRECS I PREGUNTES.
Sense cap pregunta per part dels assistents, i sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de
la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.12 hores.

