Esborrany Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 23 de febrer de
2015
La Vall d’en Bas, 23 de febrer de 2015, essent les vint-i-una hores, al saló de
sessions de l’Ajuntament es reuneixen els senyors regidors: pel grup de
Convergència i Unió: Josep Puigvert Berga, Josep Gumi Quintana, Rosa Maria
Soy Jordà, Jaume Salgueda Soy, Agustina Coll Casademont, Marta Plana
Juvanteny i Eva Carrera Boix; pel grup d’Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal: Jaume Cabañas Rubió, Josep Garcia Mirangels i Sergi Batlle
Llagostera.
Sota la presidència del senyor alcalde, Miquel Calm Puig, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
1. Aprovació esborranys actes sessions anteriors.
Pren la paraula el senyor Garcia i comenta que respecte a l’acta del 4 de
novembre no tenen res a dir i respecte a la del 18 de desembre a la pàgina 5,
quan el senyor alcalde diu que hi ha places concertades pel 2016, però no pel
2015, només comenta que no ho havia entès i si realment és així? El senyor
alcalde contesta que sí i seguidament es procedeix a votar i s’aprova per
unanimitat.

2. Aprovació Plec de clàusules economicoadministratives que han de
regir la concessió administrativa de gestió del servei públic amb
obra i Centre de Serveis per a la gent gran a la Vall d’en Bas i
anunci de licitació
Vist que és necessari finalitzar l’equipament del Centre de Serveis per a la gent
gran perquè entri en funcionament de manera que es pretén donar a concessió
tant el servei com l’execució de la resta de l’obra,
Vist que s’ha tramitat l’expedient de contractació,
Vistos els articles 277a), 278 i ss del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, de Text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’article 243 i
ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, del ROAS, 274 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, de Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar el Plec de clàusules economicoadministratives que han de
regir la concessió administrativa de gestió del servei públic amb obra Centre de
Serveis per a la gent gran a la Vall d’en Bas.
SEGON: Exposar-ho al públic pel termini de 20 dies als efectes d’al·legacions.
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TERCER: Simultàniament aprovar la licitació de l’obra pel procediment obert
amb diversos criteris d’adjudicació, la qual quedarà suspesa en cas d’haver
al·legacions contra el Plec de clàusules aprovat en el punt primer.
QUART: Publicar l’Anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP i en
el perfil del contractant, concedint un termini de trenta dies naturals comptats
des de la publicació de l’anunci, per la presentació de proposicions.
CINQUÈ: Publicar la licitació a la web municipal.
Un cop llegida la Proposta pren l paraula el senyor Garcia i comenta que és
nou model com es va fer amb l’alberg i que al final no va sortir ningú. Que quan
l’administració no té diners, busca privats que pagui la inversió i que s’està
privatitzant el servei. També demana que si el contractista només fa el primer
nivell de despesa, si només hi haurà centre de dia i si fan dos fases, quantes
places hi haurà?
El senyor alcalde contesta que sí a la primera pregunta i respecte a la segona,
diu que n’hi haurà quaranta. El senyor Garcia afegeix que ell miraria més “lo
micro” dels pobles i s’acabaria convertint en Geriàtric públic. Pren la paraula el
senyor alcalde i comenta que no només hi haurà places privades, també
concertades i moltes, sinó malament. El senyor Garcia contesta que ara no hi
són i que l’empresa que inverteix 1.900.000 euros ha de tenir molts diners. El
senyor Calm contesta que un geriàtric sense places concertades no tira i el
senyor Cabañas afegeix que sense privades tampoc. El senyor Garcia afegeix
que els centres de dia no acaben d’estar plens, que costa deixar la casa i que
van al geriàtric quan no poden més. Que no ho veuen clar i el senyor alcalde
contesta que ho veu claríssim. Que ara hi ha més diners per destinar-ho de part
de la Generalitat que la consellera està molt contesta, que no és un tema
electoral perquè si després no hi hagués res què passaria. Que hi ha el
compromís de que les primeres places concertades perquè ser per nosaltres,
que l’avantatge serà pel qui ho tingui a punt, que la rapidesa no és un tema, de
tant, sinó perquè s’han de poder arreplegar places concertades.
Pren la paraula el senyor Cabañas i comenta que tant de bo, vagi bé, que
estaran encantats però que no seria la primera vegada que anuncia una cosa i
no es pot portar a terme, que se’n alegraran, que no estan en contra del
geriàtric i centre de dia, sinó en contra de les clàusules i que es va demostrar
que un sistema fallit a l’alberg.
El senyor alcalde intervé i explica que s’ha de fer l’exposició pública, que va
molt seriosament, que els interessats apreten molt i que coneixen la situació
perquè han anat a la Generalitat. El senyor Garcia comenta que cada empresa
té la seva casuística i que hi pot haver-hi places públiques, però que s’ompli de
privades, que no sap si hi ha estudis fets sobre les necessitats.
El senyor Calm comenta que hi ha avis de la Vall fora i que tenen preus privats
però més barats. El senyor Garcia afegeix que el 80% de la gent amb sPUS
més normals no s’ho poden permetre. El senyor Calm afegeix que la necessitat
segur que hi és i que un cosa molt bona és que ofereixen el servei d’atenció
domiciliària et portaran menjar a casa, t’aixecaran, etc
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El senyor Sergi intervé i comenta com és que en el plec hi surt la caldera de
biomassa i el senyor alcalde contesta que si es té una subvenció que s’hi pugui
destinar els diners legalment.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova amb els vots a favor de CiU i en
contra d’ERC.
3. Aprovació Projecte d’Actuació Específica per a la creació d’un
Centre d’Equitació al Molí Vell dels Hostalets
Vist el Projecte presentat pel senyor Àngel Bayona Pujol per dur a terme la
creació d’un centre d’equitació al Molí Vell dels Hostalets, el qual té condició de
sòl no urbanitzable segons el POUM,
Vist l’Informe tècnic emès al respecte i els informes preceptius d’organismes
afectats per llurs competències,
Vist que durant el període d’exposició pública al BOP número 231, data 3 de
desembre de 2014, i al Diari de Girona de data 26 de novembre de 2014 no
s’han presentat al·legacions,
D’acord amb el que estableix l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 53 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar amb caràcter previ el Projecte d’Actuació Específica
presentat del senyor Àngel Bayona Pujol per dur a terme la creació d’un centre
d’equitació al Molí Vell dels Hostalets d’en Bas.
SEGON: Trametre el projecte esmentat, així com una còpia compulsada
completa de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
perquè l’aprovi definitivament.
TERCER: Notificar aquest acord al promotor de l’expedient, pel seu
coneixement als efectes procedents.
Un cop llegida la Proposta la senyora secretària explica el nou procediment del
PAE on no hi ha exposició pública.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova amb els vots en contra d’ERC,
l’abstenció de la regidora Rosa Soy i vots a favor de la resta de regidors de
CiU.

4. Aprovació Projecte d’Actuació Específica d’Activitats Lúdiques
relacionades amb passejades de cavalls i ponis
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Vist el Projecte presentat pel senyor Joan Masoliver Jordà per dur a terme
activitats relacionades amb passejades amb cavalls, ponis al Mas la Garrinada
del Mallol, el qual té la condició de sòl no urbanitzable segons el POUM,
Vist l’Informe tècnic emès al respecte i els informes preceptius d’organismes
afectats per llur competències,
Vist que durant el període d’exposició pública al BOP número 231, de data 3
de desembre de 2014, i al Diari de Girona del 26 de novembre de 2014, no
s’han presentat al·legacions,
D’acord amb el que estableix l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 53 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents.
PRIMER: Aprovar amb caràcter previ el Projecte d’Actuació Específica
presentat pel senyor Joan Masoliver Jordà, per dur a terme activitats
relacionades amb passejades amb cavalls i ponis al Mas la Garrinada del
Mallol.
SEGON: Trametre el Projecte esmentat, així com una còpia compulsada
completa de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona perquè
s’aprovi definitivament.
TERCER: Notificar aquest acord al promotor de l’expedient, pel seu
coneixement als efectes procedents.
Un cop llegida la Proposta el senyor Cabañas comenta que tampoc estan
d’acord amb el procediment del PAE però que aquí ja està tot construït.
Seguidament es procedeix a votar amb els vots a favor de CiU i en contra
d’ERC.

5. Aprovació provisional Pla Especial Urbanístic del Mas la Coromina
de Joanetes
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 22 de setembre de 2014 va aprovar
inicialment la Modificació del Pla Especial urbanístic del Mas la Coromina de
Joanetes, el qual s’ha exposat al públic pel termini d’un mes als efectes
d’al·legacions en el BOP de Girona número 193, de data 9 d’octubre de 2014
en el Diari de Girona de 8 d’octubre de 2014, al tauler d’anuncis municipal i a la
web municipal, sense que s’hagin presentat al·legacions,
Vistos els informes dels organismes afectats per llur competències,
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Vistos els articles 67, 87 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació del
Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar provisionalment la Modificació del Pla Especial del Mas la
Coromina de Joanetes.
SEGON: Trametre’l per triplicat exemplar degudament diligenciat i còpia de
l’expedient administratiu complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè
procedeix a la seva aprovació definitiva.
Un cop llegida la Proposta s’aprova per unanimitat.

6. Aprovació Text refós Pla Especial Mas la Canyota
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 22 de setembre de 2014 va aprovar
provisionalment el Pla Especial per a l’ampliació de les instal·lacions ramaderes
del Mas la Canyota de Puigpardines,
Vist que la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 22 de gener de 2015
ha suspès l’aprovació definitiva del Pla, pendent de la presentació d’un Text
refós que incorpori determinades prescripcions,
Vist el Text refós redactat a l’efecte, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER: Aprovar el Text refós del Pla Especial per a l’ampliació de les
instal·lacions ramaderes del Mas la Canyota de Puigpardines.
SEGON: Trametre’l per duplicat exemplar degudament diligenciat a la Comissió
Territorial d’Urbanisme perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.
Un cop llegida la Propota s’aprova per unanimitat.

7. APROVACIÓ INCORPORACIÓ DE ROMANENTS. MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 1/2015
Vist la necessitat d’incorporar en el pressupost de l’exercici corrent els
següents romanents, es necessita tramitar l’expedient de modificació de crèdit
expedient 1/2015, segons la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals i el Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar la següent modificació de crèdit expedient 1/2015
Despeses a finançar:
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Partida
00.2015.333.62900

Nom
Museografia Sala A

Import
134.636,85 €

00.2015.151.60901

Urbanització Polígon La Serra
(Fase I)

54.530,21 €

Total despesa a finançar: 189.167,06 €
Finançament:
Partida
870.10

Nom
Romanent per despeses
amb finançament afectat

Import
189.167,06 €

Total finançament: 189.167,06 €

SEGON.- Exposar al públic aquesta modificació, durant el termini reglamentari
de vint dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província.
TERCER.- En cas de no presentar-se 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.

8. DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA DE LA LIQUIDACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS DE LA CORPORACIÓ DE L’ANY 2014
Vist el decret d’Alcaldia de 16 de febrer de 2015, que es transcriu literalment,
es dona compte al Ple del següent decret:
“ANTECEDENTS
De conformitat amb allò disposat a l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el
pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al
pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent,
quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents,
segons les seves respectives contraccions.
A més s’estableix que les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes
l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31
de desembre configuraran el romanent de tresoreria de l’entitat local. La
quantificació del romanent de tresoreria haurà de realitzar-se tenint en compte
els possibles ingressos afectats i minorant els drets pendents de cobro que es
considerin de difícil o impossible recaptació.
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Les entitats locals han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans
del primer de març de l’exercici següent i la seva aprovació correspon al
president de l’entitat local, previ informe de la intervenció.
L’article 93 del RD 500/1990, estableix la següent informació que ha d’obtenirse com a conseqüència de la liquidació del pressupost:
“a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a
31 de desembre.
b) El resultat pressupostari de l’exercici.
c) Els romanents de crèdit.
d) El romanent de tresoreria”.
Formada per la intervenció la liquidació corresponent a l’exercici tancat a 31
de desembre de 2014 i el detall de la qual es conté ampliat en el preceptiu
informe de la intervenció municipal, s’ha obtingut la següent informació:
A. Ajuntament de La Vall d’en Bas
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:.......................... 3.776.744,58
Modificacions de despeses: ................................ 363.127,24
Pressupost definitiu de despeses:........................4.139.871,82
Despeses autoritzades:........................................3.308.785,53
Despeses compromeses: ....................................3.308.785,53
Obligacions reconegudes:....................................3.308.785,53
Despeses ordenades:...........................................2.818.546,84
Pagaments realitzats:...........................................2.818.546,84
Obligacions pendents de pagament:..................... 490.238,69
b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’ex.: 603.180,23
Baixes: 0,00
Pagaments realitzats: 603.180,23
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’ex.: 490.238,69
______________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 490.238,69
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos: ............................3.776.744,58
Modificacions d’ingressos: .................................. 363.127,24
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Pressupost definitiu d’ingressos: .........................4.139.871,82
Drets reconeguts: ................................................3.148.551,87
Drets anul·lats: .....................................................
0,00
Recaptació neta: .................................................2.618.093,04
Drets pendents de cobrament: ............................ 530.458,83
b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 1.535.647,15
Baixes: 0,00
Recaptació: 1.330.586,17
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 530.458,83
_______________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 735.519,81
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets................................................................3.148.551,87
– Obligacions reconegudes netes.................................................3.308.785,53
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
- 160.233,66
– Desviacions positives de finançament....................................... 189.167,06
+ Desviacions negatives de finançament................................
363.127,24
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria..........
0,00
+ Resultat d’operacions comercials.............................................................0,00
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
13.726,52
1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 0,00 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI
..............................742.934,45
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs......................... 530.458,83
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................ 205.060,98
D’altres operacions no pressupostàries.............................................8.048,61
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...................... 633,97
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– Saldos de cobrament dubtós ...................................................... 16.121,04
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI
......................................725.832,89
De pressupostos de despeses. Exercici en curs....................490.238,69
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats...........
0,00
D’altres operacions no pressupostàries..................................238.212,65
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............ 2.618,45
+ FONS LÍQUIDS
............396.835,40

A

TRESORERIA

AL

FINAL

DE

L’EXERCICI

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A
DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA: ..................293.056,16
_______________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: .................................104.759,76
2. D’acord amb l’article 191.2 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
l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en
matèria pressupostària, així com la regla 341.1 de la Instrucció 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.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament
dubtós, en 16.121,04 €. Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte
l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges
de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no
implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són els que estableix l’article 193 bis al RD
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals:
- Un mínim d’un 25% en els dos exercicis anteriors al de la liquidació.
- Un mínim d’un 50% en el tercer exercici anterior al de la liquidació.
- Un mínim d’un 75% en el quart i cinquè exercicis anteriors al de la
liquidació.
- Un 100% a la resta d’exercicis.
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
- Patrimoni Públic del Sòl: 103.889,10
- Museografia A: 134.636,85
- Urbanització Polígon La Serra: 54.530,21
B. Patronat Municipal de Turisme de La Vall d’en Bas
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
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a. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses: ........................ 85.500,00
Modificacions de despeses:........................................ 0,00
Pressupost definitiu de despeses: .................... 85.500,00
Despeses autoritzades: .................................... 71.511,86
Despeses compromeses: .................................. 71.511,86
Obligacions reconegudes: ................................. 71.511,86
Despeses ordenades: ........................................ 62.644,75
Pagaments realitzats: ........................................ 62.644,75
Obligacions pendents de pagament: ................. 8.867,11
b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’ex.: 12.905,48
Baixes: 0,00
Pagaments realitzats: 12.905,48
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici: 0
_______________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:
8.867,11
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos: .......................... 85.500,00
Modificacions d’ingressos: ......................................... 0,00
Pressupost definitiu d’ingressos: ....................... 85.500,00
Drets reconeguts: .............................................. 73.513,45
Drets anul·lats: ........................................................... 0,00
Recaptació neta: .................................................44.219,72
Drets pendents de cobrament: ...........................29.293,73
b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 17.828,22
Baixes: 0,00
Recaptació: 17.828,22
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 0
_______________________________________________________________
_TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 29.293,73
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets...................................................... 73.513,45
– Obligacions reconegudes netes...................................... 71.511,86
_______________________________________________________________
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RESULTAT PRESSUPOSTARI: 2.001,59
– Desviacions positives de finançament................................................... 0,00
+ Desviacions negatives de finançament....................................................0,00
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria.....................0,00
+ Resultat d’operacions comercials.............................................................0,00
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 2.001,59
1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 0,00 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE
......29.293,73
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................29.293,73
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................
0,00
D’altres operacions no pressupostàries...................................
0,00
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
0,00
– Saldos de cobrament dubtós
0,00

L’EX.

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EX.
.......10.190,75
De pressupostos de despeses. Exercici en curs........................ 8.867,11
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats...............
0,00
D’altres operacions no pressupostàries.................................. 1.323,64
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............
0,00
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERCICI ..... 11.548,81
– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A
DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA: ......... 0,00
_____________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: .............. 30.651,79
2. D’acord amb l’article 191.2 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
l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en
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matèria pressupostària, així com la regla 341.1 de la Instrucció 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.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament
dubtós, en 0 €. Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte
l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges
de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no
implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són els que estableix l’article 193 bis al RD
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals:
- Un mínim d’un 25% en els dos exercicis anteriors al de la liquidació.
- Un mínim d’un 50% en el tercer exercici anterior al de la liquidació.
- Un mínim d’un 75% en el quart i cinquè exercicis anteriors al de la
liquidació.
- Un 100% a la resta d’exercicis.
FONAMENTS DRET
En la tramitació i confecció de l’expedient, és d’aplicació la següent normativa:
Articles 191 a 193, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
TRLRHL
Articles 89 a 105 de la secció tercera del capítol III del RD 500/1990, de 20
d’abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL
Regles 76 a 86 i concordants, de l’Ordre 4041/2004, de 23 de novembre, per
la qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.
Articles 3, 6 i 11 de la LOEPSF.
Article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1 d'octubre, que desenvolupa les
obligacions de subministrament d'informació.
Articles 4, 15 i 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre que
desenvolupa la Llei general d'estabilitat pressupostària.
Pel secretari i l’interventor de la Corporació s’han emès els corresponents
informes preceptius.
En base a les atribucions legals que em confereix la normativa vigent
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.
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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 en els
termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit
sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació,
modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla
economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a
l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en
faci el seguiment.
5. 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 de l’exercici 2014 que presenta les dades la
informació continguda en els antecedents anteriors i ampliada a l’informe de la
intervenció.
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2. Donar compte de la liquidació aprovada al ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri.
3. En virtut del que disposa l'article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1
d'octubre, que desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació,
remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques còpia de la
liquidació juntament amb la restant informació prevista en aquest article. Així
ho mana i signa l’alcalde davant meu, el secretari, que dono fe.”
La senyora Marta Plana explica la Modificació i comenta que es compleixen les
tres ràtios. Es dóna compte.

9. Precs i preguntes
El senyor Garcia demana que també es tingui en compte el patrimoni d’en Bas
com ja ha demanat en anteriors plans i que s’inclogui en l’informe de la tècnia
Carme Bosch.
Seguidament demana pel tema de la marquesina i la parada del bus. El
senyor Cabañas comenta que ho han demanat durant molts plens i a veure si
es té abans d’acabar la legislatura.
Seguidament el senyor Garcia demana si ha arrencat el tema de l’emissora i el
senyor alcalde contesta que sí i que va molt bé amb l’Albert Gelis i en Roger.
El senyor Garcia demana si està legalitzada i el senyor Calm contesta que sí.
El senyor Cabañas intervé i comenta que també és un tema recurrent
l’agrupament dels contenidors, el senyor alcalde contesta que s’ha fet i s’està
fent i es continuarà. El senyor Garcia intervé i comenta que cal que la gent ho
tingui fàcil i tingui tots els contenidors a l’abast.
S’aixeca la sessió a les 22,30 hores.
i
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