ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL
Identificació de la sessió:
Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

8/2015
15 de juliol de 2015
Extraordinari
20:05 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Judit Fernández Llerena
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Maria Carmen Verderas Vidal
Josep Maria Garriga Barberà
Albert Ortega Royo
Victoria Eugenia Grau Portabales
Ha excusat l’assistència:
Susanna Ferré Bové
Secretari:
Xavier Tardiu Bonet
Interventora:
Anna Moragues Sanfélix

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 2/2015 per
suplement de crèdit
2. Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014

Al poble del Morell, essent el dia 15 de juliol de 2015 a les 20:05 hores es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els
senyors i senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen el terç dels
membres del Ple, assistits pel sotasignant Secretari i per la Interventora, amb la
finalitat de celebrar la sessió par a la qual han estat convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 2/2015 per
suplement de crèdit
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 10 de juliol s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit com a conseqüència de
majors despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense
que es puguin demorar al proper, pels quals el crèdit que existeix és insuficient i no
ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es
preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret
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. Excepcionalment, per aplicació de l’article
175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que
s’estableixen al precepte de referència.
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 als articles 3 i 11 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
5. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient
de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant anul·lacions o 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:
1/ Suplements de crèdit:
Aplicació

Nom

Consignació

Proposta

Consignació

inicial

d’ampliació

definitiva

2/321/212.04 Edificis
i
altres 39.111,32
construccions. CEIP

15.000,00

54.111,32

4/342/622.00 Tancament
camp futbol

967,69

7.367,69

3/920/221.10 Productes de neteja i 15.000,00
acondicioament

6.528,95

21.528,95

4/342/212.05 Edificis
i
altres 30.000,00
construccions Pavelló

6.000,00

36.000,00

1/920/227.07 Altres
realitzats
empreses
professionals

13.000,00

38.000,00

720,00

2.520,00

pèrgola 6.400,00

treballs 25.000,00
per
i

2/324/219.03 Altre
immobilitzat 1.800,00
escola de música
Finançament que es proposa:

Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Aplicació

Nom

Consignació
inicial

1/920/110.00 Retribucions bàsiques 42.100,00
personal eventual
1/920/160.00 Quotes
social

Seguretat 469.607,37

6/164/600.01 Ampliació cementeri

151.485,99

3/920/210.00 Infraestructures i bens 86.000,00
naturals. general

Proposta de Consignació
baixa
definitiva
9.800,00

32.300,00

3.200,00

466.407,37

13.496,64

137.989,35

15.720,00

70.280,00

DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que passa la paraula a la Interventora perquè expliqui
la proposta.
La Interventora exposa que es tracta d’una modificació de crèdit per suplement de
crèdit que afecta a sis partides. Una per suplementar la partida del col·legi per
atendre les despeses de pintura; una altra correspon a la pèrgola del camp de
futbol per l’import que no s’havia pogut cobrir d’acord amb l’informe tècnic del
David; una altra correspon a productes de neteja, atès que manca crèdit per
atendre les factures; una altra correspon al pavelló pel mateix motiu; una altra
correspon a la partida d’altres treballs realitzats per empreses i professionals, que
ve finançada per la baixa de la Marga Mallol com a càrrec de confiança; i la darrera
partida correspon a l’escola de música, que per error es va dotar en 3.800 € i ara
es suplementa. El pressupost de l’Ajuntament no s’incrementa, ja que el suplement
de crèdit es finança amb baixes de crèdit.
El regidor Josep Lluís Navarro dóna les gràcies per l’explicació i diu que d’aquí en
dedueixo que la modificació de crèdit sorgeix per les necessitats de despesa i no
per un estalvi en les despeses previstes inicialment.

L’Alcalde Pere Guinovart diu que qualsevol modificació de crèdit es pot finançar
amb baixes de crèdit. Ens movem en el marc del mateix pressupost i no suposa cap
problema en tant que no ho financem amb romanent de tresoreria o amb majors
ingressos.
El regidor J. Lluís Navarro pregunta si la primera partida fa referència estrictament
a despeses de pintura i si aquestes no estaven previstes.
L’Alcalde Pere Guinovart respon que quan es va demanar pressupostos per pintar
l’escola, aquests eren superiors a la quantia consignada en el pressupost municipal.
Podíem deixar aules per pintar o pintar-ho tot i vam considerar convenient pintarho tot. Si no incrementem la partida, amb la pintura ens mengem totes les
despeses de manteniment del col·legi per tot l’any.
El regidor Lluís Navarro diu que sorprèn la partida de productes de neteja, que
s’incrementa en un 44%. Si es va aprovar el pressupost el mes de març i amb una
cosa tan històrica com la neteja, s’hauria d’haver previst bé aquesta despesa i, per
tant, sorprèn aquest increment.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que el regidor de serveis anterior, el Sr. Pere Domingo,
aprofitant una oferta comercial d’una empresa del País Basc, va comprar material
de neteja de contenidors prescindint de la partida pressupostària que tenia
consignada. Ara tenim material de neteja de contenidors per dos anys.
El regidor Lluís Navarro diu que en tot cas l’any que ve es reduirà la partida en
aquesta proporció. També veiem que la partida de treballs relacionats amb
professionals s’incrementa en un 52%. Es pot donar algun detall dels treballs
contractats a empreses petites que faci necessari suplementar la partida en aquest
percentatge?
L’Alcalde Pere Guinovart respon que no ho sap.
La Interventora respon que s’ha recollit el crèdit de partides on hi ha romanent i
previsiblement no s’utilitzarà per finançar possibles despeses corresponent a una
altra partida on avui no hi ha noves despeses adjudicades, però que podria haver-hi
necessitat de despesa i d’aquesta manera ja estaran preparades. El finançament es
fa a càrrec de crèdits no compromesos.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que aquests crèdits ara estan aquí, però és
modificable.
El regidor Lluís Navarro diu que hi ha una partida que es dóna de baixa per un
import de 15.720 € sense aparentment cap motiu en concret. Tampoc sabem
exactament quan pujaran els treballs realitzats per altres empreses o professionals,
no ho entenc.
El regidor Eloi Calbet diu que quan havíem de donar de baixa les partides de
retribucions de personal eventual i de Seguretat Social del mateix, havíem de dir a
on anava aquest crèdit. Com bé dius, podria anar a altres partides. Però
possiblement en vistes de futur on més podem necessitar-ho és en aquesta. Els
ajustos pressupostaris sempre es poden modificar. Estem avançant-nos potser a un
esdeveniment.

L’Alcalde Pere Guinovart diu que no crec que 2.000 € facin ballar, el que no vol dir
que d’aquí a final d’any faci falta una altra modificació.
La Interventora diu que al pavelló ja han entrat factures que han quedat sense
partida.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que l’Antonio Naranjo va acceptar factures que no
estaven pressupostades.
El regidor Lluís Navarro pregunta si es corresponen a despeses generals.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que es tracta de despeses d’obra vinculades a les
piscines.
El regidor Eloi Calbet diu que també hi ha despeses de reparació de calefacció i
d’aire condicionat.
El regidor Lluís Navarro diu que llavors d’aquí a final d’any s’haurà d’incrementar la
partida.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que el pressupost és una previsió, que pot ser
modificada en funció de la necessitat.
El regidor Lluís Navarro diu que quan arribi el moment ja tindrem l’ocasió de veure
les factures. Les respostes que se’ns han donat davant de preguntes no previstes
tant per la Interventora com per l’Eloi són bastant complexes. Per això votarem a
favor de la proposta.
VOTACIÓ
Per tant, el Ple adopta per unanimitat dels presents els acords següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 2/2015 que cal
finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del
pressupost vigent de la corporació.
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de
la província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

2. Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia que aprova la liquidació del pressupost
de l’exercici 2014, el tenor literal del qual és el següent:

Decret 153/2015, de 18 de maig

1. ANTECEDENTS

1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre de 2014 el
resultat següent:
1.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:
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:

5.270.450,00
2.514.754,32
7.785.204,32
7.232.161,17
5.464.520,28
5.321.194,83
143.325,45

-

94.104,32
2.545,40
90.308,92
1.250,00
144.575,45

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

5.270.450,00
2.514.754,32
7.785.204,32
8.656.720,37
230.606,37
7.268.582,91
1.157.531,09

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

1.092.492,79
54.107,37
323.237,12
715.528,58

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1.873.059,67

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS

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

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

8.578.499,10

4.505.952,77

4.072.546,33

-152.385,10

458.611,22

-610.996,32

8.426.114,00

4.964.563,99

3.461.550,01

2. Actius financers

0,00

0,00

0,00

3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI

0,00

499.956,29

-499.956,29

8.426.114,00

5.464.520,28

2.961.593,72

AJUSTOS
4. (+) Crèdits gastats finançats amb
Romanent líquid de tresoreria
5. (+) Desviacions de finançament
negatives de l'exercici
6. (-) Desviacions de finançament
positives de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

110.561,64
0,00
0,00
3.072.155,36

1.4. Romanent de tresoreria:
1) (+) Fons líquids de tresoreria

EXERCICI 2014
2.702.702,40

EXERCICI 2013
651.754,46

1.908.839,01

1.114.006,22

2) (+) Drets pendents de cobrament
+ del pressupost corrent
+ de pressupostos tancats
+ d'operacions no pressupostàries
- cobraments pendents d'aplicació definitiva
3) (-) Obligacions pendents de pagament
+ del pressupost corrent
+ de pressupostos tancats
+ d'operacions no pressupostàries
- pagaments pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)
V. Saldo obligacions pendents d’aplicar al
pressupost al final del període
VI. Saldo de creditors per devolució d’ingressos al
final del període

1.157.531,09

700.799,68

715.528,58

391.693,11

36.094,36

22.512,32

315,02

998,89
357.068,17

446.907,27

143.325,45

93.338,28

1.250,00

766,04

212.492,72

352.802,95

0,00

0,00
4.254.473,24

1.318.853,41

240.859,03

150.840,38

1.979.517,13

196.651,33

2.034.097,08

971.361,70

0,00
113.684,65

VII. ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV- VVI)

1.920.412,43

1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 1.767.640,89 €. 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:
Estudis i treballs tècnics
Adequació d’arxiu a la nau municipal
Adequació enllumenat públic
Infraestructures i béns naturals
Adequació de la megafonia viària
Coberta tribuna camp de futbol municipal
Adequació del local pel servei de vigilància municipal
Urbanització Era del Castell
Instal·lació Tanca al Parc del Cap
Protecció dels Porxos de l’Ajuntament Vell
Millores a la Plaça del PP1
Reparació vorera Avinguda Catalunya
Reparació vorera Avinguda de Valls
Reparació vorera Avinguda de Tarragona
Reparació Vorera Avinguda Camí de Reus
Reparació vorera Carrer Gaudí i adjacents
Reparació vorera Avinguda de la Pau
Adequació guals a la via pública
Adequació de l’entorn de l’àrea de serveis funeraris
Ampliació cementiri municipal (PUOSC 2014)
Construcció Tanatori Municipal
Instal·lació Marquesina a la parada del CAP
Construcció Aula Nova per l’Escola de Musica
TOTAL:

27.000,00
17.908,00
58.498,93
6.048,61
22.518,10
56.441,66
59.271,00
693.960,10
6.265,38
24.192,74
19.417,10
18.982,82
16.214,00
16.214,00
16.214,00
24.321,00
16.214,00
50.441,32
38.997,50
151.485,99
359.922,35
7.943,29
59.169,00
1.767.640,89

Drets de dubtós cobrament:
L’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la Regla 83.1 de
l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre per la qual s’aprova la Instrucció del

Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han
de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.
L'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local, que modifica l'article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i considerant també els percentatges recomanats per la Sindicatura de
Comptes, per al càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació, la
Corporació aplicarà el següent criteri, que compleix alhora la recomanació de la Sindicatura i el
que estableix la normativa de referència:
Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació: 5%
Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació : 25%
Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació: 40%
Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació : 80%
Deutes del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació: 100%
Exercici
2010 i ant.
2011
2012
2013
2014
Total

Drets pendents
60.341,32
99.669,65
141.752,29
135.618,01
203.531,37
640.912,64

Dotació dubtós
60.341,32
79.735,72
56.700,92
33.904,50
10.176,57
240.859,03

Percentatge
100%
80%
40%
25%
5%

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 2.894.604,67 d'acord amb el
següent detall:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers

8.426.114,00

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

4.964.563,99
3.461.550,01
-608.975,46
40.704,24
1.325,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.859.168,66
4.964.563,99
2.894.604,67

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 17.833,76 euros.

Concepte

Liquidació

Liquidació

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

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat

1.8.1. Deute públic:

exercici 2013
4.801.851,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

exercici 2014
4.904.237,04
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

4.801.851,81

4.904.237,04

0,00

0,00

379.806,29

433.694,60

0,00
0,00
234.605,90
113.024,45
32.175,94
0,00

0,00
0,00
112.065,66
239.184,46
82.444,48
0,00
0,00
4.470.542,44

4.422.045,52
0,015
4.488.376,20
0,00
0,00
4.488.376,20

4.470.542,44
17.833,76
1,10%

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:

Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE
3 (-) QQUU
4 (-) ALTRES
5
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4)
6
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
7
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
8
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
8.578.499,10
0,00
0,00
0,00
8.578.499,10
2.196.257,28
0,00
25,60%

1.8.2. Període mig de pagament

El darrer període mig de pagament publicat a data 17 d’abril és de 3,66 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 hi hagi.
3. Trametre còpia de la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i
al Ministeri d’Administracions Públiques i 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.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart demana a la Interventora que en doni explicació.
El regidor Lluís Navarro diu que ens ho hem mirat i que no és necessari, quan hi
hagi la Comissió Especial de Comptes ja demanarem explicacions. En definitiva la
liquidació reflexa la realitat del que hem cobrat i també del que no.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 20:27 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Pere Guinovart Dalmau
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

