ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 10 d’abril de 2018
Horari: de 19:30 hores a 20:00
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra

Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Ricard Devés Penades, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Santi Quiroga Irla, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor

Ordre del dia:
1.- Aprovació de les actes de les darreres sessions
2.- Modificació de crèdit 2/2018
3.- Contractació enllumenat públic
4.- Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de
la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol
5.- Resolucions d’alcaldia
6.- Precs i preguntes

1.- Aprovació actes anteriors
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 9 de gener de 2018 i 6
de març de 2018, el ple les aprova per unanimitat.

2.- Modificació de crèdit 2/2018
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 12 de març de 2018 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari/generació de crèdit.
2. En data 3 de gener, ha proposat les partides i els imports que s’han de modificar.
3. La secretaria-interventora ha emès informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 i 181 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 i als articles 34 a 38 i 43 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 realitzar 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 l’article 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 tant,
El ple acorda, per unanimitat:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2/2018: crèdit extraordinari/generació de crèdit
(número exp 27/2018-321), que cal finançar baixes de crèdits de despeses, del pressupost
vigent de la corporació.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de crèdit
extraordinari que s’ha de finançar mitjançant nous ingressos i baixes dels crèdits de partides
de despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions
vigents i d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
Partida
454/6340
0

Nom
Proposta de consignació
Pavimentació de la corba, desbrossada i
manteniment del camí de les Valls de la Pedra
21.000,00

Total altes crèdits :

21.000,00

Finançament que es proposa:

Baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Nom

161/6340
0

Millora
aigua,2ªf

Proposta
baixa

a

la

gestió
21.000,00

Total finançament :

21.000,00

3. Per altra banda es proposa substituir la subvenció de l’ACA que es preveia per a
l’execució de l’obra inicial, per la subvenció del DARP que s’està tramitant, en els següents
termes:
Nous ingressos afectats:
Partida

Nom

Previsió
inicial

75085

Pavimentació de la corba, desbrossada i
manteniment del camí de les Valls de la
Pedra (DARP)
19.500,00

Baixes de partides d’ingressos:
75083

Millora gestió aigua 2a
f.

19.500,00

4. 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.

3.- Contractació enllumenat públic
Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data
6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats
al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb
el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2)
“ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a

la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27
d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D012015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta
electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots
que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del
PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i
que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una
subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de
l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué
acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar
formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01)
a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es
formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP
2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els
mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament
d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que

regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a
l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim
de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. 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 resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències
de les entitats locals.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, es proposa a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, l’adopció dels
següents,
El Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- Que l’Ajuntament de la Coma i la Pedra s’adhereix a la prorroga del contracte
derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), des del mes de maig de 2018, d’acord
amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Preu
Adjudicat
€/MWh
115,128

Baixa
tensió:

Tarifa/període

Sublot BT1

2.0A

Sublot BT2

2.0DHAP1

139,543

Sublot BT3

2.0DHAP2

59,813

Sublot BT4

2.0DHSP1

138,27

Sublot BT5

2.0DHSP2

67,27

Sublot BT6

2.0DHSP3

55,67

Sublot BT7

2.1A

131,268

Sublot BT8

2.1DHAP1

153,268

Sublot BT9
Sublot
BT10
Sublot
BT11

2.1DHAP2

75,168

2.1DHSP1

153,268

2.1DHSP2

82,368

Sublot
BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

2.1DHSP3

67,868

3.0AP1

100,068

3.0AP2

86,068

3.0AP3

58,428

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Sublot AT1

3.1AP1

Preu Adjudicat
€/MWh
89,709

Sublot AT2

3.1AP2

81,878

Sublot AT3

3.1AP3

63,719

Sublot AT4

6.1AP1

105,767

Sublot AT5

6.1AP2

88,626

Sublot AT6

6.1AP3

81,842

Sublot AT7

6.1AP4

72,251

Sublot AT8

6.1AP5

65,789

Sublot AT9

6.1AP6

56,682

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa
tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885 24,437330 16,291555

Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A

59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31
de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Prorrogar mentre es prorrogui per part de l’ACM i l’empresa adjudicatària, i
l’Ajuntament no manifesti el contrari.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 210 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
4.- Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la
deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano
Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva
contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i
tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de
dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant
injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia
trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà
a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de
vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la
recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment
incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada
i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i
inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del

segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que
continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les.
Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants
que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del
21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i,
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes,
feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí,
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre
mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat.
Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple
exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la
lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a
súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
El ple acorda, per unanimitat:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i
Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la
garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s
sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels
drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.

CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i
garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la
democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament de
Catalunya.
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr.
Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a la
plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les
institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
5.- Resolucions d’alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia
6.- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2017
D'acord amb els articles 103 de la LMRLC i 82,3 del ROFRJ, el ple acorda, per unanimitat,
introduir per urgència aquest nou punt a l'ordre del dia.
Es dóna compte a tots els membres del Ple, de la Resolució de l’Alcaldia per la qual s’aprova la
liquidació del pressupost de 2017, en els següents termes:
“1. ANTECEDENTS

1.1 L'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la corporació.
1.2 La secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost del 2017.
1.3. La interventora va emetre informe sobre el compliment dels resultats obtinguts a la
liquidació.
1.4 La interventora va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del compliment del principi
d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del
pressupost de l'exercici 2017.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:

1.5.1. Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

571935,83
0
571935,83
0
515373,81
514423,81
0
511412,67
3011,14

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

173923,78
0
173198,99
724,79
3735,93

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

1.5.2. Pressupost d’ingressos:

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

571935,83
0
571935,83
599741,86
11080,81
0
503071,14
85589,91

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

231956,51
0
208392,03
23564,48

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

109154,39

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

AJUNTAMENT DE
Exercici Comptable:

LA COMA I LA PEDRA
2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

2017

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS
RECONEGUDE
NETS
S NETES
536.121,00
415.358,25

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

AJUSTOS

RESULTAT
120.762,75

52.540,05

66.071,49

- 13.531,44
107.231,31

588.661,05

481.429,74

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

32.994,07

-32.994,07

588.661,05

514.423,81

74.237,24

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

-

0,00

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
grals.

0,00

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

74.237,24

1.5.4. Romanent de tresoreria:

AJUNTAMENT DE

LA COMA I LA PEDRA

Exercici Comptable: 2017

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2017
1. (+) Fons líquids

- 10.022,80

2. (+) Dre ts pe nde nts de cobram e nt

131.305,76

(+) de l Pre s s upos t corre nt

85.589,91

(+) de Pre s s upos tos tancats

23.564,48

(+) d'ope racions no pre s s upos tàrie s

22.151,37

(-) cobram e nts re alitzats pe nde nts d'aplicació de finitiva

0,00

3. (-) Obligacions pe nde nts de pagam e nt
(+) de l Pre s s upos t corre nt
(+) de Pre s s upos tos tancats
(+) d'ope racions no pre s s upos tàrie s
(-) pagam e nts re alitzats pe nde nts d'aplicació de finitiva

19.961,51
3.011,14
724,79
16.225,58
0,00

4. (+) Partide s pe nde nts d'aplicació

0,00

(-) de cobram e nts re alitzats pe nde nts d'aplicació pre s s upos tària

0,00

(+) de pagam e nts re alitzats pe nde nts d'aplicació pre s s upos tària

0,00

I. Rom ane nt de tre s ore ria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobram e nt
III. Excé s de finançam e nt afe ctat
IV. Rom ane nt de tre s ore ria pe r a de s pe s e s ge ne rals (I - II - III)

101.321,45
8564,48
0,00
92.756,97

1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 0 €. Estan formats pels romanents d’incorporació
obligatòria i voluntària. Si existissin, els d’incorporació obligatòria figurarien com a ajustos en
l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat, i
s’incorporarien, 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 79.164,33 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

588.661,05
514.423,81
74.237,24
4.927,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
593.588,14
514.423,81
79.164,33

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 2016 amb aquell que es
desprèn de la liquidació del 2017.
La despesa computable de l'exercici 2017 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,
les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem 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.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2016 al
2017 és del 2,1% 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 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local
no compleix la Regla de la despesa amb un marge de -68.117,80.

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.

Liquidació
exercici 2016
532.995,32
0,00

Liquidació
exercici 2017
514.423,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute

532.995,32

514.423,81

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

0,00
156.436,14

98.462,94
57.973,20

376.559,18
0,021
384.466,92

61.839,09
0,00
0,00
29.248,98
32.590,11
0,00
0,00
0,00
452.584,72

0,00
0,00
384.466,92
452.584,72
-68.117,80
20,19%

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
El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

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

Import
536.121,00
0,00
536.121,00
12.200,00
29.277,39
7,74%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 72,64 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. Atesa 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 2017, que en termes consolidats figura a la
part .
2. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent per
corregir el desequilibri.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”

7.- Sol·licitud subvenció càrrecs electes
Vista la Resolució GAH/695/2017 de 28 de març, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a càrrecs electes locals per a
l’exercici 2018
El Ple acorda per unanimitat:
1r. Sol·licitar una subvenció per fer front a la contractació d’un càrrec electe d’acord amb les
bases establertes en el Decret 69/2008 d’1 d’abril
2n. Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord

8.- Precs i preguntes
No se’n formulen
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta

La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

