Passanant, 28 d’abril de 2015.
Sessió extraordinària
Número 02/2015

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, 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:
Joaquim Torres i Martí.
M. Teresa Jové i Meda.
Mireia Roset i Chaler
S’excusa la presencia per motius personals del regidor Joan Fabregat i Benach.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 12.00 hores.

1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE MESA ELECTORAL, ELECCIONS LOCALS 2015.
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les formalitats
legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa electoral que es
constituirà el dia 24/05/2015, per a les eleccions convocades mitjançant Reial Decret
233/2015.
Dona’t que la plataforma de sorteig en aquests moments no funciona, l’alcaldessa amb la
conformitat dels membres assistents al Ple de la Corporació, decideix continuar amb els altres
punts de l’ordre del dia i deixar pel final de la sessió el sorteig.

2.- INFORMACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 20/2015, D’APROVACIÓ
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2016-2018.

DEL

PLA

1. ANTECEDENTS
En data 10 de març de 2015, 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. RESOLC:
3.1.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018, d’acord amb el
següent detall:

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 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

LIQUIDACIÓ PREV LIQ
2015
2016
167.176
170.000
2.538
5.000
80.997
85.550
144.424
154.850
13.200
16.100
408.335
431.500
382
0
141.093
366.100
141.475
366.100
0
0
0
0
0
0
549.810
797.600
2015
139.131
188.834
7.643
32.881
368.489
128.893
0
128.893
0
8.231
8.231
505.613

2016
140.000
201.450
7.700
35.800
384.950
373.600
0
373.600
0
13.478
13.478
772.028

PREVISIÓ
2017
173.400
5.000
85.550
152.000
16.100
432.050
0
125.000
125.000
0
0
0
557.050

PREVISIÓ
2018
176.868
5.000
85.550
157.000
16.100
440.518
0
150.000
150.000
0
0
0
590.518

PREVISIÓ
2019
180.405
5.000
85.550
162.000
16.100
449.055
0
200.000
200.000
0
0
0
649.055

2017
140.000
203.465
7.600
36.516
387.581
125.000
0
125.000
0
27.410
27.410
539.990

2018
140.000
205.499
7.500
37.246
390.245
150.000
0
150.000
0
24.956
24.956
565.201

2019
140.000
207.554
7.400
37.991
392.945
200.000
0
200.000
0
0
0
592.945

3.2.- Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini (període 2016-2018)
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla
pressupostari a mig termini.
Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI, A DATA 1
DE GENER DE 2015
ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2015, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2014.

Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes
en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els
fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest
ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2015.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència,
per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, proposo al Ple el següent ACORD:
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2015, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2014. El
resum que s’aprova és el següent:
1. RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
CONCEPTES
DONES
Població de dret a 1 de gener de 2014
Població de dret a 1 de gener de 2015

TOTAL

HOMES

154
173

86
100

68
73

2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2015, que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25
d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre
el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2015.
Expedient número 2/2015, 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 7 d’abril de 2015 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 7 d’abril de 2015, 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 2/2015, per
import de 37.300.-€, 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
Millora
del
mur
de
l'entorn
de
l'Abadia
de
1532-60900
6.785,00 €
920-62600 Equips per processos d'informació
1.000,00 €
330-61900 Arranjament de Locals Culturals
15.000,00 €
1532-21000 Vies públiques
6.000,00 €
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
28.785,00 €

Proposta d'increment

8.300,00 €
4.000,00 €
16.000,00 €

6.000,00 €
34.300,00 €

Consignació definitiva

15.085,00 €
5.000,00 €
31.000,00 €
12.000,00 €
63.085,00 €

2/ Crèdits extraordinaris:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
454-21000
Reparacions i manteniments bascules municipals
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT
3.000,00 €
3.000,00 €

Total altes crèdits :

37.300.-€

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

CONCEPTE

TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Consignació inicial

-

Proposta d'increment Consignació definitiva

€

-

€

-

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

37.300.-€.

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

Import

Total finançament :

37.300.-€

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.
La proposta és aprovada per tres vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

5.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS
2n TRIMESTRE DE 2015, IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA 2015, IMPOST
BÉNS IMMOBLES URBANA 2015, IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES
ESPECIALS 2015 I, IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2015.
L’Alcaldessa informa del tancament dels següents padrons fiscals, i PROPOSA:
1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 2n TRIMESTRE 2015.
Import: 10.428,75.-€, amb 242 documents cobratoris.

2n. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA 2015.
Import: 12.016,58.-€, amb 256 documents cobratoris.

3r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANA 2015.
Import: 40.719,48.-€, amb 379 documents cobratoris.

4t. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 2015.
Import: 23.061,87.-€, amb 2 documents cobratoris.

5è. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2015.
Import: 9.048,38.-€, amb 144 documents cobratoris.

La proposta es aprovada per tres vosts a favor i l’abstenció de la regidora Roset.
7.- INFORMACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 12/2015, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST CONSOLIDAT EXERCICI 2014
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre de 2014,
el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
a. 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

846.400,00
110.633,72
957.033,72
505.613,97
505.613,97
505.613,97
471.560,89
471.560,89
34.053,08

€
€
€
€
€
€
€
€
€

b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament a l'inici de l'exercici
Baixes
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l'exercici

TOTAL DE CREDITORS
PENDENTS DE PAGAMENT

247.223,09 €
€
128.381,12 €
118.841,97 €

152.895,05.-€

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. 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

846.400,00 €
110.633,72 €
957.033,72 €
571.790,55 €
21.980,22 €
- €
385.393,13 €
164.417,20 €

b. Exercicis tancats

Drets pendents de cobrament a l'inici de
l'exercici
Baixes
Recaptació
Drets pendents de cobrament al final de
l'exercici
TOTAL DE CREDITORS
PENDENTS DE COBRAMENT

360.349,32 €
27.512,29 €
198.769,78 €
134.067,25 €

298.484,45.-€

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets
reconeguts nets
(a) Operacions corrents
(b) Altres operacions no financeres
1 Total operacions no financeres
2 Actius financers
3 Passius financers
Resultat pressupostari de l'exercici
AJUSTOS
4 Credits gastats finaçats amb Romanent de
Tresoreria per a despeses generals
5 Desviacions negatives de finançament
6 Desviacions positives de finançament

408.335,46 €
141.474,87 €
549.810,33 €
- €
- €
549.810,33 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Obligacions
Resultat
reconegudes Ajustaments
pressupostari
netes
368.490,18 €
39.845,28 €
128.893,29 €
12.581,58 €
497.383,47 €
52.426,86 €
- €
- €
8.230,50 €
8.230,50 €
505.613,97 €
44.196,36 €
20.192,73 €

- €
8.651,40 €

55.737,69 €

1.4. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

euros
FONS LÍQUIDS (a 31 de desembre de 2014)
TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
Drets pendents de cobrament del pressupost d’ingressos

6.092,43

corrent
tancat

Deutors no pressupostaris
Menys cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
TOTAL D’OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

334.055,59
164.417,20
134.067,25
35.571,14
-

Creditors no pressupostaris
Menys pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

184.113,73
34.053,08
118.841,97
31.218,68
-

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

156.034,29
14.692,54
8.651,40
132.690,35

Obligacions pendents de pagament del pressupost de despeses

corrent
tancat

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 0.-€ i els creditors
per devolucions d'ingressos (compte 408) són de 0.-€. Per la qual cosa el romanent de
tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 132.690,35.-€
1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 8.651,40.-€. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en
l'estat del Romanent de tresoreria anterior, Excés de finançament afectat:
- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats,
amb el següent detall:
Subvenció Diputació PEIS 2014, per import de 6.784,85.-€
- Incorporació voluntària:
Obres PEIS de restauració patrimoni, per import de 1.866,55.-€

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una
vegada acordada la distribució del superàvit.
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 de finançament per import de 13.879,01.-€ 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

549.810,33
497.383,47
52.426,86
-38.727,06
179,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511.262,48
497.383,47
13.879,01

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 9.976,87.-€.
Concepte

Liquidació
Liquidació exercici
exercici 2013
2014
455.123,62
497.383,47

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455.123,62

497.383,47

0,00

0,00

72.064,15

118.554,98

0,00
0,00
20.138,32
44.364,24
7.561,59

0,00
0,00
19.332,35
90.136,08
9.086,55

0,00

0,00

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

-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

0,00
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
383.059,47

378.828,49

Total despesa computable a l'exercici (1)
0,015
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
388.805,36
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
0,00
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la
recaptació (3)
0,00
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la
recaptació (3)
388.805,36
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
378.828,49
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
9.976,87
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)
-1,10%

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:
1
2
3
4
5
6
7
8

(+)
(-)
(-)
(-)

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
CCEE
QQUU
ALTRES
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
408.335,46
0,00
0,00
0,00
408.335,46
65.844,00
0,00
16,12%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 2,90 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 d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
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’Administracions Públiques.
Sense rés a dir, els regidors es donen per informats.

SORTEIG DELS MEMBRES DE MESA ELECTORAL, ELECCIONS LOCALS 2015.
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les formalitats
legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa electoral que es
constituirà el dia 24/05/2015, per a les eleccions convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, resultant les persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen.
SECCIÓ:
MESA:

1
U

TITULARS:
PRESIDENT:
CORBELLA FELIP, MARIA MERCE
1r VOCAL:
FERRERES BARBERA, EVARISTO
2n VOCAL:
PIELLA CROS, ANNA MARIA

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
MAJORAL BALAÑA, ANTONIO JUAN
DEL PRESIDENT:
PRATS DOMENECH, JOSEP MARIA
DEL 1r VOCAL:
GENE CORBELLA, PILAR

DEL 1r VOCAL:
FARRE MARIMON, SANTIAGO
DEL 2n VOCAL:
PONT ROVIRA, EVA
DEL 2n VOCAL:
GENE MIRO, MARIA

SECCIÓ: 1 - MESA: U
RESERVES ADDICIONALS:
DEL PRESIDENT: BATALLER TALENS, PASCUAL
DEL PRESIDENT: BERENGUER FABREGAT, JOSEPA
DEL PRESIDENT: MARIMON ROCA, ALBERTO
DEL PRESIDENT: ROCA MINGUELL, ADRIÀ
DEL PRESIDENT: TORRALBA NOVELLA, MARIA
JESUS
DEL PRESIDENT: ROVIRA ARIBAU, MARIA DEL MAR
DEL PRESIDENT: PONT ROVIRA, OLGA
DEL 1r VOCAL: MARIMON ROCA, JOSEFA
DEL 1r VOCAL: MIRO AMENOS, RICARDO
DEL 1r VOCAL: BAGUE SALCEDO, ALBERT
DEL 1r VOCAL: MARIMON ROCA, JORDI
DEL 1r VOCAL: PONS ROSET, JOAN
DEL 1r VOCAL: PONS LLOBET, ROSARIO
DEL 1r VOCAL: TORRES MARTI, FRANCISCO
DEL 2n VOCAL: SANS MANASANCH, MIGUEL ANGEL
DEL 2n VOCAL: ROCA TOMAS, ALEIX
DEL 2n VOCAL: ALOY LLORACH, CARLOS
DEL 2n VOCAL: CARLES BERGADA, JORDI
DEL 2n VOCAL: GARDE ALAVA, JESUS

DEL 2n VOCAL: CORBELLA FUSTE, RAMON
DEL 2n VOCAL: GONZALEZ ROCA, JOSE ANTONIO
Segon. Comunicar aquest Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu
del mateix.

Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 13.00 hores.

