Ajuntament de
Castellfollit
de la Roca

ACTA PLE EXTRAORDINARI 29 DE MAIG DE 2018
CONVOCATÒRIA Nº38
Dia: 29 de maig de 2018
Hora: 20 hores
Lloc: Sala Cultural Sant Roc i de Plens, Plaça Sant Roc 2
A la Sala de Plens “Espai Cultural Sant Roc”, a les 20.00 hores del dia 29 de maig de
2018, s’ha dut a terme la sessió extraordinària en primera convocatòria. L’ha presidit
l’Alcalde-President, el Sr. Miquel Reverter Tres.
Hi han assistit els regidors:
Sra. Bàrbara Asencio Serret.
Sr. Fidel Balés Juanola
Sr. Roger Santaló Puig
Sra. Helena Coll Vila
Sr. Francesc Reixach Planella
Sr. Joan Prada Pujolar
Excusa la seva absència el regidor Xavier Gelils Pujolar i la regidora Jasmina Pujolar
Font..
Ha actuat com a secretària la Sra. Marta Padró Andrés, que autoritza aquesta acta
seguint l’ordre del dia de la convocatòria.
Ordre del dia:
Donar compte al Ple de la Liquidació del Pressupost 2017
Proposta d’acord baixa drets d’exercicis tancats (correcció)
Proposta d’acord PEF 2018
Proposta d’acord reconeixement extrajudicial de crèdit
Proposta d’acord modificació de crèdit núm. 2/2018
Proposta d’acord modificació de crèdit núm. 3/2018
Donar compte al Ple de la modificació de crèdit núm. 4/2018
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Punt número 1: Donar compte al Ple de la Liquidació del Pressupost 2017

El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la liquidació del Pressupost 2017.
Explica que la liquidació ha donat un resultat positiu en romanent de tresoreria, però
tot i que el romanent ha sortit positiu, degut a diversos fets com l’enderrocament per
execució subsidiària d’una casa al carrer Major nº12,l tancament de la llar d’infants o la
gestió directa de la piscina. Aquests fets han provocat que es gastessin més diners
del que hi havia previst provocant l’incompliment de la regla de la despesa i l’estabilitat
pressupostària i conseqüentment a confeccionar un nou PEF 2018 2019.
Puntualitza que tancar el servei de la llar d’infants comportava unes despeses
d’indemnització però donat que es tractava d’un servei molt deficitari, en els posteriors
exercicis comportarà un estalvi.
Pel que fa a l’execució subsidiària, es seguiran els passos establerts legalment per tal
de recuperar-la.
S’ha millorant l’indicador del període mig de pagament a proveïdors disminuint de 130
a 60 dies el primer trimestre del 2018. En aquest sentit, s’ha fet un pla de tresoreria
amb l’objectiu de donar compliment al període mig de pagament.
Tot i així, hem de seguir el pressupost fil per randa i no gastar més del compte.
El regidor Joan Prada demana, referent a la casa que es va enderrocar, què hi diu el
propietari.
L’alcalde explica que està en procés d’embarg pel Banc de Sabadell. Que s’ha
demanat a la diputació que es porti a terme la inscripció al Registre de la Propietat
corresponent a l’execució subsidiària que va fer l’Ajuntament. En l’intent de notificar-li
al propietari que havia d’enderrocar la finca, va ser quan es va ser coneixedors que la
finca estava en procés d’embarg.
El regidor Fidel Balés afegeix que hi ha molta càrrega de deute en el solar.

Els assistents es donen per assabentats.
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Punt número 2: Proposta d’acord al Ple de la correcció de baixa de drets d’exercicis
tancats

PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA

1. ANTECEDENTS
1. En data 21/12/2017 l’alcalde/president va encarregar a la Intervenció municipal
informe relatiu a la baixa de drets d’exercicis tancats.
2. En data 22/12/2017 el secretari-interventor va emetre informe favorable en relació a
la baixa de drets d’exercicis tancats següents:
Modificació negativa del saldo inicial dels drets reconeguts, per error material o de fet,
en les anotacions comptables.
CONCEPTE

Subvenció Diputació de Girona per
inversions financerament sostenibles
Subvenció ICS manteniment dispensari
Subv.FEDER 2007-CERT 6V.P(Govern)
Obertura bar-piscina CN Castellfollit
TOTAL

IMPORT

26.216,11
456,15
7.069,49
895,21

MOTIUS BAIXA

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Part de les factures
justificatives rebutjades
No es preveu
RD duplicat
RD duplicat

2016.01.76101
2013.01.45100
2010.01.75051
2013.01.32901

34.636,96

3. En data 17/04/2018 el Ple d’aquest Ajuntament va acordar-ne la baixa.
4. En data 30/04/2018 es va detectar que el detall dels drets reconeguts d’exercicis
tancats que s’hauria d’haver donat de baixa i que figuren en la liquidació del
pressupost 2017 són:
CONCEPTE

PUOSC 2007/40 (2ª fase nou Ajuntament)
Subvenció Generalitat ICAEN estalvi energètic
Subv.FEDER 2007-CERT 6V.P(Govern)
Obertura bar-piscina CN Castellfollit
Ingrés estat pagament proveïdors (FFPP)
Subvenció ICS manteniment dispensari
Subvenció càrrecs electes 2015
PUOSC conserv. i mant. béns municipals 2015
Dipsalut programes 2015
Dipsalut plagues 2015
Dipsalut programes 2016
Subvenció Diputació de Girona per inversions
financerament sostenibles
TOTAL

IMPORT

40,66
85,81
7.069,49
895,21
100,03
456,15
4.376,34
228,93
400,00
218,17
400,00
26.216,11

MOTIUS BAIXA

Parcial subvenció no justificable
Parcial subvenció no justificable
RD duplicat
RD duplicat
RD duplicat
No es preveu
Parcial subvenció no justificable
Parcial subvenció no justificable
Parcial subvenció no justificable
Parcial subvenció no justificable
Parcial subvenció no justificable
Part de les factures justificatives
rebutjades

40.486,90
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2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L´article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques -LPACAP enuncia, entre d’altres, que les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials o de fet existents als seus actes.
2. L’article 59 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix, entre
d’altres, que els deutes tributaris podran extingir-se per pagament, prescripció,
compensació o condonació.
3. L’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària disposa que
prescriurà als quatre anys el dret de l'Administració per determinar el deute tributari
mitjançant l'oportuna liquidació, el dret per exigir el pagament dels deutes tributaris
liquidats i autoliquidats, el dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa
de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les
garanties i el dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut,
les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.
4. L’article 69.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix que
la prescripció s’aplicarà d’ofici.
5. L’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària disposa que
els deutes que no s’hagin pogut fer efectius en els respectius procediments de
recaptació per insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris es donaran
de baixa en la quantia procedent, mitjançant la declaració del crèdit com a incobrable,
total o parcial, sempre que no es rehabilitin dins el termini de prescripció. El deute
tributari s'extingirà si, vençut el termini de prescripció, no s'hagués rehabilitat.
6. L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix que
els deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se total o parcialment per
compensació amb crèdits reconeguts mitjançant un acta administratiu a favor del
mateix obligat. La compensació es pot acordar d’ofici o a instància de l’obligat tributari.
7. L’article 75 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix que
els deutes tributaris només podran condonar-se en virtut de llei, en la quantitats i amb
els requisits que en aquella es determinin.
8. L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local estableix que es competència del Ple la determinació dels recursos propis de
caràcter tributari.
9. El principi d’imatge fidel” està contínuament recordat a l’Ordre HAP/178/2013, de 20
de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
Local, de tal forma que la Regla 12 de l’Ordre disposa que el model normal del sistema
d’informació comptable per a l’Administració Local -SICAL Normal- té per objecte
registrar totes les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i
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patrimonial que es produeixin a l’àmbit de l’entitat comptable, així com mostrar, a
través d’estats i informes, la imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació
financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del seu pressupost, per
satisfer les finalitats que es descriuen a la regla següent.
Element fonamental en el Compte General, atès que, segons la Regla 44 de l’Ordre
HAP/178/2013, el Compte General de l’Entitat Local mostrarà la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost.
Sent responsables els comptedants, atès que aquests són responsables de la
informació comptable, és a dir, de subministrar informació veraç i de que els comptes
anuals reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat
econòmic patrimonial i de l’execució del pressupost de l’entitat comptable (Regla 50
Ordre HAP/178/2013).
Precisament el marc conceptual de la comptabilitat pública a l’Ordre HAP/178/2013
presenta com a novetat que per tal d’aconseguir la imatge fidel a la qual han de
conduir els comptes anuals, en la comptabilització de les operacions s’atendrà a la
seva realitat econòmica i no només a la seva forma jurídica-.
Es PROPOSA al Ple l’adopció del següent acord:
Únic.- Aprovar la correcció proposada de la baixa de drets pendents de cobrament,
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats per import total de 5.849,94 €, essent
l’import total dels drets donats de baixa 40.486,90€ coincidint amb els assentaments
comptables efectius en la liquidació del pressupost 2017 i segons el detall que figura
a la part expositiva d’aquesta proposta.

La proposta és aprovada per 6 vots a favor dels membres d’ERC i una abstenció del
Sr. Joan Prada Pujolar.
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Punt número 3: Proposta d’acord aprovació PEF 2018 2019
PROPOSTA D’ACORD DEL PLE
ANTECEDENTS
1- Pel Decret de l’Alcaldia de data 25 de maig de 2018 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació del pla econòmic financer, d’un any, per al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, l’objectiu del deute públic i la regla de la despesa.
2- La liquidació del pressupost aprovada no assoleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària , l’objectiu del deute públic i la regla de la despesa, a causa de:

PRIMER: El nivell de despesa corrent executada durant l’exercici 2017 va ser de
982.688,05€, i un cop descomptades les aportacions corrents d’altres administracions
públiques, per import de 80.383,36€, va suposar una despesa neta de 902.304,69€,
mentre que la del 2016 en els mateixos termes i criteris havia suposat una despesa
total de 847.275,57 i neta de de 769.798,96€.
Per tant, l’augment d’un exercici a l’altre fou d’un taxa del 27,65%.
Pel que fa al nivell de despesa de capital per actuacions d’inversió, l’import net de
despesa executada del 2017 ha estat de 33.412,15€, i la del 2016 comparada en els
mateixos termes havia esta de 59.675,78€.
Per tant d’un exercici a l’altra hi ha hagut un taxa de disminució del el 44,01%.
I aquest ha estat el principal motiu que l’increment de base de despesa ponderada no
financera computable del 2017 respecte del 2016 suposi una taxa del 13,11%, molt
superior al 2,10% previst.
SEGON: Pel que fa a la capacitat de finançament que es regula per l’indicador
d’estabilitat pressupostària, el fet que l’augment de la despesa total no financera
(capítols de l’1 al 7 de l’estat de despeses) s’hagi finançat per aplicació de romanent
de tresoreria (capítol 8 de l’estat d’ingressos), donat que s’ha utilitzat gran part del
romanent de tresoreria per a despeses generals resultant a la liquidació pressupostària
de l’exercici 2016, aquest import no es té en compte a l’hora d’efectuar el càlcul de
l’estabilitat pressupostària i per això ha suposat un finançament extraordinari que ha
fet trencar l’estabilitat pressupostària del 2017, ja que ha significat una necessitat de
finançament l’execució de despeses finançades amb romanent de tresoreria.
Per tot això, el cert és que a la liquidació de l’exercici pressupostari 2017 no es
compleix amb l’estabilitat pressupostària ni amb la regla de la despesa.
3- L’interventor ha emès el corresponent informe.
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FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a
formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent.
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan
competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la
corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per la
posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a
la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, per al seu
coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta per les
Lleis per als Pressupostos de l’entitat.
ES PROPOSA AL PLE:
1- Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que
aconsegueix l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a
l’annex.
2- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política
Financera1, Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
3- Comunicar el Pla aprovat al Ministerio, mitjançant l’aplicació PEFEL2 o mitjançant
l’adreça de correu electrònic incidencias.pefel@minhafp.es, segons s’escaigui.
4- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.
El senyor alcalde explica que els principals que han provocat els incompliments que
obliguen a confeccionar el PEF són:
A) Pel que fa a l’estabilitat pressupostària (capacitat/necessitat de finançament), al
final del 2017 ha estat negativa per -11.019,45€ (necessitat de finançament
principalment per:
- Un augment de despesa finançada amb romanent de tresoreria de la liquidació
2016.
Al 2017 s’han utilitzat d’aquesta font per a finançar diferents despeses, entre les
que cal destacar:
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o Aportació per a la construcció del nou Ajuntament.... 18.521,86€
o Interessos de demora COEMPCO SA........................ 34.969,63€
o Despeses pendents d’aplicar 2016............................ 16.506,38€
o Indemnitzacions inicials personal guarderia............... 11.674,06€
(excés consignació inicial)
- Un augment de despesa pendent d’aplicar a finals del 2017 bàsicament de les
liquidacions definitives (indemnitzacions) del personal del servei de la Llar d’infants
de 44.060,75€, que ha suposat un ajust negatiu per ala capacitat de finançament
de
-28.440,44€.
Aquests dos motius han suposat una minoració total de la capacitat de
finançament de -110.112,37€.
Sense aquest ajust la capacitat de finançament i per tant l’estabilitat pressupostària
hauria esta positiva per 99.092,92€.
B) Pel que fa ala regla de la despesa, al final del 2017 hi ha un excés de despesa
de 105.802,69€, els principals motius d’aquest han estat els següents:
- Un augment de la despesa pendent d’aplicar per diferència 31/12/201631/12/2017 de 28.440,44€ (indemnitzacions definitives Llar d’infants).
- Un augment de la despesa finançada amb romanent de tresoreria:
o Increment aportació neta inversions amb RTDG.................. 6.447,98€
o Indemnitzacions inicials Llar d’infants finançades amb RTDG
increment despesa neta).................................................. 11.674,06€
- Un augment de la despesa no finançada amb subvencions d’altres AAPP:
enderroc finca per import de 45.220,30€.
- Un augment de la despesa pel canvi de forma de gestió pel nou servei municipal
en gestió directa piscina municipal per import de 23.332,00€
Així els increments de despesa neta 2017 respecte 2016 que han impactat a la
regla de la despesa han estat en total de 115.114,78€.
Sense aquest impacte la regla de la despesa hauria estat negativa de -9.312,09€.
Aclareix que l’augment de despesa pel canvi de forma de gestió de la piscina
municipal de 23.332 euros no té en compte els ingressos que el canvi va suposar.
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Les despeses de personal disminuiran a 255.838 el 2019 perquè al 2017 i al 2018 hi
ha aplicades les indemnitzacions pel personal de la llar d’infants.
El deute viu quedarà a 84.94% pel 2018 i el 67,67% el 2019.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Punt número 4: Proposta d’acord reconeixement extrajudicial de crèdit

PROPOSTA D’ACORD
EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 1/2018
(9999-000190-2018 (X2018000190)
Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de reconèixer
i liquidar segons s’acredita en l’Informe de regidoria de 23/05/2018;
Vist l’informe de la Intervenció municipal de data 24 de maig de 2018 en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per fer front a les esmentades
obligacions així com la idoneïtat del present procediment;
De conformitat amb l’article 60.2 del RD 500/ 1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, el qual estableix la competència del ple per l’aprovació dels expedients de
reconeixement extrajudicial de crèdits;
Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER.- Sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de la
realització de despeses al marge del procediment legalment establert, aprovar
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2018 (9999-000190-2018
(X2018000190) per un import total de 44.060,75 €, el qual comprèn les següents
despeses procedents d’exercicis tancats:
DATA

CONCEPTE
Adquisició material i subministrament

IMPORT
2,65

PARTIDA
01,920,21000

Oficina: manteniment general

48,21

01,920,22000

Alcaldiai Protocol
Actuacions promoció turística

159,60
4.235,00

01,912,22601
01,432,22602

Despeses jurídiques i defensa jurídica
Dietes polítics

3.025,00
75,04

01,920,22604
01,912,23000

Subvencions a entitats esportives

1.500,00

01,341,48004

35.015,25

01,231,13002

Indemnitzacions i liquidacions personal lalr d'infants

TOTALRECONEIXEMENT
44.060,75
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SEGON.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les partides
pressupostàries dels pressupost vigent indicades en el quadre expressat a l’apartat
anterior.
TERCER.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació
ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades
obligacions.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Punt número 5
Proposta d’acord modificació de crèdit número 2/2018
PROPOSTA D’ACORD DEL PLE
Identificació de l’expedient: Expedient de modificació de crèdits de crèdit extraordinari o
suplement de crèdit
Modificació número 2 9999-000185-2018 (X2018000185)
Fets
1. L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de
crèdit mitjançant:
a) Crèdit extraordinari
Despesa 1:Indemnitzacions i liquidacions personal llar d’infants.
Aplicació pressupostària

1

Import
crèdit Crèdit definitius
extraordinari

0123113002 Indemnitzacions i liquidacions
personal llar infants

35.015,25

35.015,25

El finançament de la despesa serà el següent:
Tipus de
finançament
1

Romanent
de
tresoreria
per
a
despeses generals

Aplicació pressupostària

0187000

Import
finançament

Previsions
definitives

35.015,25

b) Suplement de crèdit
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Despesa 1 Segons detall:.
Import
crèdit Crèdit definitius
extraordinari

Aplicació pressupostària

1

0192021000 Adquisició material

2,65

9.228,25

2

0192022000 Oficina manteniment general

48,21

4.447,48

3

0191222601 Alcaldia i protocol

159,60

1.321,60

4

0143222602 Actuacions promoció turística

4.235,00

8.596,42

5

0192022604 Despeses jurídiques i defensa
jurídica

3.025,00

3.031,00

6

0191223000 Dietes polítics

75,04

2.081.89

7

0134148004
esportives

1.500,00

4.500,00

Subvencions

a

entitats

El finançament de la despesa serà el següent:

Tipus de
finançament
1

Romanent
de
tresoreria
per
a
despeses generals

Aplicació pressupostària

0187000

Import
finançament

Previsions
definitives

9.045,50

84.053,53

2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit així com encarregar a la secretaria intervenció
l’emissió dels informes corresponents.
3. La secretària ha emès informes en relació a la tramitació de l’expedient.
4. L’interventor ha emès:
Informes preceptius favorables
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Fonaments jurídics
2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20
d’abril, disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar
fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui
insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del
Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i
l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi
especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament
corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions pressupostàries
del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar
que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb
l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i
l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es
consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors ingressos,
d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i urgents els
procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 5%
dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte
la de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del
pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació
que l’hagi concertat.
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i
l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte
l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa
similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens perjudici
de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8
dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució
dins del termini esmentat.
2.6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix
que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
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2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local disposa que
els acords de les corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria
simple dels membres presents.
2.8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària
coherent amb la normativa europea.
2.9. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia
que la Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter independent.
2.11. L’article 21 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en
curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva
presentació.
2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària
l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin
finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final
d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència.
2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del
Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local
estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria
simple.
2.15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al
tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin
formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el
termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada
definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al
tauler d'anuncis.
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PART DISPOSITIVA
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit per al pressupost
del present exercici, per import de 44.060,75.€, d’acord amb el següent detall:

a) Crèdit extraordinari
Despesa 1:Indemnitzacions i liquidacions personal llar d’infants.

Aplicació pressupostària

1

Import
crèdit Crèdit definitius
extraordinari

0123113002 Indemnitzacions i liquidacions
personal llar infants

35.015,25

35.015,25

El finançament de la despesa serà el següent:

Tipus de
finançament
1

Romanent
de
tresoreria
per
a
despeses generals

Aplicació pressupostària

0187000

Import
finançament

Previsions
definitives

35.015,25

93.099,03

b) Suplement de crèdit
Despesa 1 Segons detall:.
Aplicació pressupostària

1

0192021000 Adquisició material

2

0192022000 Oficina manteniment general

3

0191222601 Alcaldia i protocol

4
5

Import
crèdit Crèdit definitius
extraordinari
2,65

9.228,25

48,21

4.447,48

159,60

1.321,60

0143222602 Actuacions promoció turística

4.235,00

8.596,42

0192022604 Despeses jurídiques i defensa

3.025,00

3.031,00
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jurídica

6

0191223000 Dietes polítics

7

0134148004
esportives

Subvencions

a

entitats

75,04

2.081.89

1.500,00

4.500,00

El finançament de la despesa serà el següent:
Tipus de
finançament
1

Romanent
de
tresoreria
per
a
despeses generals

Aplicació pressupostària

Import
finançament

0187000

Previsions
definitives

9.045,50

84.053,53

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no
es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.

3. Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.

La proposta és aprovada per unanimitat dels asssitents.
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Punt número 6
Proposta d’acord modificació de crèdit número 3/2018
PROPOSTA D’ACORD DEL PLE
Identificació de l’expedient
Modificació de crèdit 3 9999-000191-2018 (X2018000191)
Expedient de modificació de crèdits de suplement de crèdit
Fets
1. L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de
crèdit mitjançant:
A)

SUPLEMENT DE CRÈDITS:

APLICACIÓ
PRESSUP.

01.011.91115

CONCEPTE

Amortizació préstec RD 4/2012

CONSIGNACIÓ
INICIAL

19.864,76

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

B)

SUPLEMENT

45.372,55

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

65.237,31

45.372,55

SUPLEMENT DE CRÈDITS:

APLICACIÓ
PRESSUP.

01.342.20203

CONCEPTE

Lloguer mòdul bar piscina
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT

CONSIGNACIÓ
INICIAL

0,00

SUPLEMENT

2.178,00
2.178,00

47.550,55€
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ORIGEN DELS FONS:
A)

APLICACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

01.87000

CONCEPTE

Romanent de tresoreria per a despeses
generals

CONSIGNACIÓ
INICIAL

84.053,53

ROMANENT DE TRESORERIA APLICAT

APLICACIÓ

47.550,55

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

36.502,98

47.550,55

2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement
de crèdit així com encarregar a la secretaria l’emissió dels informes corresponents.
3. La secretària ha emès informes en relació a la tramitació de l’expedient.
4. L’interventor ha emès: Els Informes preceptius favorables.
Fonaments jurídics
2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20
d’abril, disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar
fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui
insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del
Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i
l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi
especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament
corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions pressupostàries
del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar
que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb
l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i
l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es
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consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors ingressos,
d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i urgents els
procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 5%
dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte
la de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del
pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació
que l’hagi concertat.
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i
l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte
l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa
similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens perjudici
de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8
dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució
dins del termini esmentat.
2.6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix
que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local disposa que
els acords de les corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria
simple dels membres presents.
2.8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària
coherent amb la normativa europea.
2.9. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia
que la Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter independent.
2.11. L’article 21 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en
curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva
presentació.
2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària
l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin
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finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final
d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència.
2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del
Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local
estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria
simple.
2.15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al
tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin
formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el
termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada
definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al
tauler d'anuncis.
PART DISPOSITIVA
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit per al pressupost del present exercici,
per import de 47.550,55€, d’acord amb el següent detall:

C)

SUPLEMENT DE CRÈDITS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

01.011.91115

CONCEPTE

Amortizació préstec RD 4/2012

CONSIGNACIÓ
INICIAL

19.864,76

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

SUPLEMENT

45.372,55

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

65.237,31

45.372,55

D) SUPLEMENT DE CRÈDITS:

APLICACIÓ
PRESSUP.

01.342.20203

CONCEPTE

Lloguer mòdul bar piscina
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT

CONSIGNACIÓ
INICIAL

0,00

SUPLEMENT

2.178,00
2.178,00

47.550,55€
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ORIGEN DELS FONS:
B)

APLICACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

01.87000

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
INICIAL

Romanent de tresoreria per a despeses
generals

84.053,53

ROMANENT DE TRESORERIA APLICAT

APLICACIÓ

47.550,55

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

36.502,98

47.550,55

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no
es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
3. Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Punt número 7
Donar compte al Ple de la modificació de crèdit núm. 4/2018
L’Alcalde explica que es va arribar a un acord per acabar les obres del nou Ajuntament
amb la Diputació i aquesta va avançar 175.000 a compte de la subvenció anual.
Per tal de regular-ho i incorporar-ho en el pressupost, quan ens reconeixen el dret, fem
la modificació de crèdit de manera que quedi reflectit en el pressupost.
Els assistents es donen per assabentats.
I no havent-hi més assumptes de l’ordre del dia per tractar, el president agraeix
l’assistència dels presents i aixeca la sessió a les 20.30 hores. I per a constància del
que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta, que certifico, amb el vist i
plau de l’alcalde i d’altres membres de la corporació que la signen.

Plaça de Sant Roc, 2 · 17856 · Telèfon: 972 294 003 ajuntament@castellfollit.cat

