ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 9 d’abril de 2019
Horari: de 19:30 hores a 19:55
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Joan Ruiz Solé, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària
Excusen la seva presència:
Ricard Devés Penades, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Ordre del dia:
1.- Aprovació actes
2.- Donar compte liquidació exercici 2018
3.- sol·licitud subvenció càrrecs electes
4.- Aprovació guia de control intern
5.- Inici contractació coberta equipament la Pedra
6.- Donar compte decrets d’alcaldia
7.- Precs i preguntes

1.- Aprovació actes
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 8 de gener, 26 de febrer i
1 d’abril de 2019, el ple les aprova per unanimitat.
2.- Donar compte liquidació exercici 2018
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 2018, en els següents termes:
“1. ANTECEDENTS

1.1 L'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la corporació.
La secretaria-Interventora va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost
del 2018, sobre el compliment dels resultats obtinguts a la liquidació i 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 2018.
1.2 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:

1.21. Pressupost de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

934.644,75
738.577,61
738.577,61
546.195,69
536.980,19
536.980,19
9.215,50

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:
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

3.735,93
724,79
3.011,14
0
9215,5

1.2.2. 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:

637.140,00
297.504,75
934.644,75
855.202,95
102,44
0
601.718,40
253.484,55

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

109.154,39
590,43
99.999,48
8.564,48

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

262049,03

1.2.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

AJUNTAMENT DE
Exercici Comptable:

LA COMA I LA PEDRA
2018

RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents

2018

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS
RECONEGUDE
NETS
S NETES
634.444,85
466.965,65

AJUSTOS

RESULTAT
167.479,20

b. Altres operacions no financeres

220.758,10

70.052,59

150.705,51

1. Total operacions no financeres (a+b)

318.184,71

855.202,95

537.018,24

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

9.177,45

- 9.177,45

855.202,95

546.195,69

309.007,26

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

-

0,00

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

48292,05

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

159730,89

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

1.2.4. Romanent de tresoreria:

197.568,42

AJUNTAMENT DE

LA COMA I LA PEDRA

Exercici Comptable: 2018

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2018
1. (+) Fons líquids

149.444,83

2. (+) Drets pendents de cobram ent
(+) del Pre ssupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobram ents realitzats pendents d'aplicació definitiva

288.520,40
253.484,55
8.564,48
26.471,37
0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagam ent
(+) del Pre ssupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagam ents realitzats pendents d'aplicació definitiva

26.402,00
9.215,50
0,00
17.186,50
0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació

0,00

(-) de cobram ents realitzats pendents d'aplicació pres supostària

0,00

(+) de pagam ents realitzats pendents d'aplicació pressupostària

0,00

I. Rom anent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobram e nt
III. Excés de finançam ent afectat
IV. Rom anent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

411.563,23
8500,00
159730,89
243.332,34

1.2.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 174.933,06€. 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, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat:
- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats, amb
el següent detall:
-

import de 159.730,89€

- Incorporació voluntària:
-

import de 15.202,17€

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una
vegada acordada la distribució del superàvit.
1.3. 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 313.016,28 d'acord amb el
següent detall:
Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers

855.202,95

Despeses no financeres

537.018,24

Superàvit no financer

318.184,71

Ajustos d'ingressos
Recaptació

-5.168,43

PTE

0,00

Interessos

0,00

Ajustos de despeses
Compte 413

0,00

Adquis. Pagam. Aplaçat

0,00

Interessos

0,00

Lísings

0,00

Execució d'avals

0,00

Aportacions de capital

0,00

Ingressos ajustats

850.034,52

Despeses ajustades

537.018,24

Capacitat de finançament

313.016,28

1.4. 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 2017 amb aquell que es desprèn de
la liquidació del 2018.
La despesa computable de l'exercici 2018 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 2017 a la qual aplicarem la taxa
de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2017 al 2018
és del 2,7% 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
2018 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 -99.312,31eur.

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)

Liquidació
exercici 2017

Liquidació
exercici 2018

514.423,81

537.018,24

0,00

0,00

-Venda de terrenys i altres inversions reals.

0,00

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.

0,00

+/-Execució d'avals.

0,00

+Aportacions de capital.

0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.

0,00

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.

0,00

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.

0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.

0,00

+/-Arrendament financer.

0,00

+Préstecs

0,00

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

0,00
0,00

Altres

Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute

514.423,81

537.018,24

-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

0,00
156.436,14

70.052,59

Unió Europea

0,00

Estat

0,00

Comunitat Autònoma

98.462,94

20.302,59

Diputacions

57.973,20

49.750,00

Altres Administracions Públiques

0,00

- Transferències per fons dels sistemes de finançament

0,00

- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació

0,00

Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència

357.987,67
0,027
367.653,34

+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)

0,00

- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)

0,00

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)

466.965,65

367.653,34

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)

466.965,65

Marge d'incompliment

-99.312,31

% Variació de la despesa computable (5-1/1)

30,44%

1.5. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.5.1. 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 31/12/2018, 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)

Import
634.444,85
0,00

2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3

Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)

634.444,85

4

Deute viu a 31 de desembre a llarg termini

3.000,00

5

Deute viu a 31 de desembre a curt termini

0,00

6

Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

0,47%

1.5.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 10,75 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 2018.
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.”
3.- sol·licitud subvenció càrrecs electes
Vista la Resolució PRE/811/2019 de 15 de març, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a càrrecs electes locals per a
l’exercici 2019
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
4.- Aprovació guia de control intern
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, la
metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.
La funció interventora en règim de fiscalització limitada s’entén com l’establiment d’un conjunt
d’extrems que, com a mínim, s’han de comprovar en tots els expedients, per assegurar
l’objectivitat, la transparència i la igualtat de tracte en les actuacions de les diferents
administracions públiques. Aquests extrems mínims són els que fixen en diferents Acords del
Consell de Ministres, els quals s’han d’adaptar al sector local. L’Ajuntament de la Coma i la Pedra
els adaptà a través de la Guia de Control Intern, la qual ara es corregeix per al compliment de la
nova normativa i per a l’adequació als procediments interns.
El Ple de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra , en sessió plenària celebrada el 22 de maig
proppassat, acordà establir el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia conforme el que
determina el RD 424/2017, de 28 d'abril, així com el control inherent a la presa de raó en
comptabilitat pel que fa als ingressos.
A la vegada s’acordà aprovar la Guia de control intern de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, que
recollia l’Acord del Consell de Ministres de data 30 de maig de 2008, la qual ara cal adaptar al
funcionament intern de l’Ajuntament i a l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018
(Resolució de 25 de juliol de 2018 de la IGAE) en relació a la funció interventora en règim de
requisits bàsics en l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis, aprovat
per donar compliment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
De conformitat i en compliment de la normativa descrita als paràgrafs anteriors, l’expedient s’ha
informat favorablement per la interventora municipal, per la qual cosa
EL Ple acorda, per unanimitat:
1r. Aprovar la Guia de control intern de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra amb les modificacions
necessàries per assolir el millor funcionament intern de l’Ajuntament i aquelles referides a l’ACM
de 2018, que es concreten en l’annex 1 de la Guia, àrea 2: contractació, contractes patrimonials
i privats, i responsabilitat patrimonial.
2n. Donar-ne compte a intervenció per tal que n’executi el contingut, així com perquè la faci
extensible als serveis municipals per al seu coneixement i efectes.
5.- Inici contractació coberta equipament la Pedra
En relació a l’expedient relatiu a la contractació per procediment obert de la coberta de
l’equipament la Pedra
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: coberta equipament la Pedra
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV:45261910-6
Valor estimat del contracte: 92.948,4€
Pressuposto base de licitació IVA exclòs:90.909,08€

IVA%:19.090,92€

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 110.000€
Durada de l'execució: 65 dies

Durada màxima: 65 dies

A la vista de les característiques i de l’import del contracte s’opta per l’adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de secretaria i en
conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UR, de 26 de
febrer de 2014,
El Ple acorda , per unanimitat:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
per l’obra de coberta equipament la pedra, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019

333/68201

110.000 IVA inclòs

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:
— L’Alcalde, que actuarà com a President de la mesa.
— Montse Torra Baraldès, Vocal(secretària-Interventora), que actuarà com a Secretari
de la Mesa .
— Marta Calvés Canudas, Vocal.
— Maria Itó Riu, Vocal
6.- Donar compte decrets d’alcaldia
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia
7.- Precs i preguntes
No se’n formulen.
I no havent-hi altes punts L’Alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta
acta.
La Secretària
Vist i plau
L’alcalde
Jaume Oriol Grau

