AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26; Km. 181,6
17512 Les Llosses
SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 4/2015
Caràcter: ordinària
Dia: 26 de març de 2015
Hora d’inici: 22:30 hores
Hora d’acabament: 24:00 hores
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS
Alcalde president:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors/es:
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Sr. Joan Sala i Vernet
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Sr. Jordi Coll i Capdevila
Excusa: CAP

Assisteix la Sra. Leonor Escuer Hernández, funcionària interina i secretària delegada
permanent a l’Ajuntament.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, en funcions de Secretaria i la Sra.
Sandra Porcel Cano en funcions d’Intervenció, comissionats per la Diputació de
Girona, XALOC, Servei d’Assistència als Municipis.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió convocada en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Donar compte de la relació de factures aprovades
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del
pressupost de 2014 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
6. Aprovació del compte de recaptació i rebuts pendents a 31-12-2014
7. Donar compte de la liquidació del Pressupost de 2014
8. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig termini 2016 -2018
9. Aprovació acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de
Catalunya de menys de 20.000 habitants
10. Moció de suport a la declaració del comerç català en defensa del model propi del
país
11. Aprovació de la baixa de valors pendents de Recaptació
12. Rectificació de l’acord d’adjudicació de l’obra d’acabats de la Sala Polivalent
13. Assumptes urgents:
Deixar sense efecte de l’acord de Ple d’inici del procediment de baixa del Consorci
Ripollès Desenvolupament
14. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Es proposa l’aprovació de les actes:
-

Acta de la sessió número 1/2015, de 29 de gener de 2015
Acta de la sessió número 2/2015, de 25 de febrer de 2015
Acta de la sessió número 3/2015, de 11 de març de 2015

La proposta s’aprova per unanimitat, sense esmenes
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2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL
Es dona compte dels escrits de més rellevància rebuts a l ’Ajuntament des de la
darrera sessió plenària:
Data

Resum

13/01/2015
23/01/2015
23/01/2015

DDGI: Resolució de la convocatòria del servei d’assistència per arranjament del ferm.
DGQA: Informes d’acústica amb habilitació EPCA.
DGPFAT: Nota informativa sobre el pagament de la despesa social reconeguda per la
Generalitat de Catalunya a les entitats locals a través del FLA.
DDGI: Aprovació de la convocatòria de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural per l’any 2015
DDGI: Convocatòria de subvencions d’esdeveniments firals.
DDGI: Aprovació bases específiques reguladores de les subvencions per actuacions en
camins rurals i matèria forestal.
DDGI: Memòria corresponent a l’any 2014 del Servei Local de Teleassistència.
LOCALRET: Aportacions econòmiques de ls municipis consorciats a Localret.
DDGI: Publicació convocatòria subvencions noves tecnologies.

29/01/2015
03/02/2015
10/02/2015
16/02/2015
25/02/2015
05/03/2015

El Ple en queda assabentat
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dona compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària:
1
2

21-2-2015
27-1-2015

3
4
5
6
7
8
9

3-2-2015
3-2-2015
3-2-2015
3-2-2015
3-2-2015
2-3-2015
05-3-2015

10

10-3-2015

11

12-3-2015

Atorgament llicència obres ampliació càmping Saiol
Autorització despeses de provisió fons a la notaria per import de 1400,00 € per
acceptació d´herència Sr. Sirvent
Exempció IVTM per més de 25 anys, vehicle GI2986AH
Exempció IVTM per més de 25 anys, vehicle GI2547AF
Exempció IVTM per més de 25 anys, vehicle GE6170AH
Exempció IVTM per més de 25 anys, vehicle B4950KU
Exempció IVTM per més de 25 anys, vehicle B9824KN
Desestimació reclamació prèvia a la via civil presentada pels familiars del Sr. Sirvent
Petició a la Diputació de Girona del Fons de Cooperació 2015 amb destí a substitució
de les bombes de la xarxa d’aigua i
Petició a la Diputació de Girona de subvenció per desbrossament de camins per import
4949,50 €
Aprovació Pla pressupostari a mig termini

El Ple en queda assabentat
4. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES.
Es dona compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària:
Relació F/2015/1. Import 211,75 €
Relació F/2015/2. Import 442,44 €
Relació F/2015/3. Import 104,76 €
Relació F/2015/4. Import 50,82 €
Relació F/2015/5. Import 451,16 €
Relació F/2015/6. Import 1643,30 €
Relació F/2015/7. Import 792,55 €
El Ple en queda assabentat
5.
DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE L’INFORME D’EXECUCIÓ DEL 4T
TRIMESTRE DEL PRESSUPOST DE 2014 AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració,
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aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior,
no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de
l’economia espanyola, essent el límit màxim per aquest exercici de l’1,5%.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques
faran un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa
pública per tal de garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’estabilitat
pressupostària.
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar
un pla econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària,
l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat pel
plenari de la corporació i tramès a l’òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat
de Catalunya), per a la seva aprovació i seguiment.
Es per tot això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe
d’avaluació sobre el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica
2/2012, corresponent a l’execució del quart trimestre del pressupost de 2014, el
contingut del qual és el següent:
“...”
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria
Grupo Administración Pública - 4º trimestre
Entidad: 09-17-096-AA-000 Les Llosses
Ingreso no financiero: 595.503,92
Gasto no financiero: 512.338,79
Ajustes propia Entidad: -26.314,19
Ajustes por operaciones internas: 0,00
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local: 56.850,94
Objetivo en 2014 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación
contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado: 34.825,00
La corporación local cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria
F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre
Ejercicio 2014
Entidad: 09-17-096-AA-000 Les Llosses
Gasto computable Liquid.2013 (GC2013) I (1): 411.378,94
(2) = (1)*(1+TRCPIB): 417.549,62
Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.2014 (IncNorm2014) III (3): 0,00
Gastos Inversiones financieramente sostenibles (4): 9.684,39
Límite de la Regla Gasto (5)= (2)+(3)+(4): 417.549,62
Gasto computable Previsión Liquidación 2014 (5): 416.773,07
Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2013?: No
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014"
(6)-(5): 776,55
% incremento gasto computable 2014 s/ 2013: 1,31
Se estima que la corporación cumplirá con el objetivo de la regla del gasto
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado
Entidad: 09-17-096-AA-000 Les Llosses
Deuda a corto plazo: 0,00
Deuda viva al final del período. Operaciones con Entidades de crédito: 176.324,59
Total Deuda viva al final del período: 176.324,59
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F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento
de objetivos Ley orgánica 2/2012.
Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados
financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de
esta Corporación Local correspondientes al 4 trimestre del ejercicio 2014.
Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de
cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que
el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector
Administraciones Públicas de esta Corporación:
1. Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, que contempla el Plan
Económico Financiero aprobado.
2. Se estima que la corporación cumplirá con el objetivo de la regla del gasto
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma
habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les
entitats locals de la web del Ministeri d’Economia i Hisenda i Administracions
Públiques, en data 29 de gener de 2014.
El Ple en queda assabentat
6. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ I REBUTS PENDENTS A
31/12/2014 PRESENTAT PEL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYARIPOLLÈS.

Vist el compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec,
tancat a data 31 de desembre de 2014 i la relació de rebuts pendents de
cobrament detallats per any, concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre
de 2014, del qual es desprenen les dades següents:
Conceptes
Pendent anterior 31-12-13
Càrrecs voluntària a 31-12-14
Càrrec executiva a 31-12-2014
Ingrés en voluntària
Ingrés en executiva
Baixes
Pendent en voluntària
Pendent en executiva
Sumes a 31-12-2014
Interessos de demora
Recàrrecs d’apressament
Costes

Padrons i
liquidacions
2.895,76
62.996,09
10.162,29

73.158,38

Total ingressos a 31-12-2014

Ingressos

62.760,24
5.601,97

68.362,21
92,77
661,56
109,06

Baixes

456,50
456,50

Pendent de
cobrament

0,00
7.235,43
7.235,43

69.225,60

Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar el Compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2014, presentat pel
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, pel seu coneixement i als
efectes adients.
La proposta s’aprova per unanimitat
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7. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014
Es dóna compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de 2014, aprovada per Decret
d’Alcaldia, següent:
“...”
DECRET D’ALCALDIA
Expedient 15/2015
Vist l’expedient de liquidació del Pressupost de l’AJUNTAMENT DE LES LLOSSES corresponent
a l’exercici econòmic de 2014, formulada per la Intervenció en acompliment del què disposa
la legislació vigent.
HE RESOLT :
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Les Llosses corresponent a
l’exercici econòmic de 2014, en la forma que ha estat presentada per la Intervenció de Fons.
A nivell de resum, a continuació es detalla el RESULTAT PRESSUPOSTARI i l’estat de
ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2014:

Resultat pressupostari:
a. Operacions corrents

Drets Obligacions
Resultat
reconeguts reconegudes pressupostari
nets
netes
193.971,25

143.875,24

50.096,01

22.432,95

39.240,68

-16.807,73

216.404,20

183.115,92

33.288,28

6.620,84

- 6.620,84

216.404,20

189.736,76

26.667,44

b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
AJUSTAMENTS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de Tresoreria per a
despeses generals.

+ 6.391,70

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

+ 10.336,31

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00

Resultat pressupostari ajustat
Estat del romanent de Tresoreria:
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

+ 43.395,45
Imports any
2014

Imports any
anterior

317.293,69
432.260,31
65.034,96

235.447,00
505.452,69
78.950,77

352.357,60

414.437,42

14.867,75

12.064,50

0,00

0,00

14.860,52
5.632,63

40.573,65
30.965,36

(+) de Pressupostos tancats

3.372,05

2.438,29

(+) d'operacions no pressupostàries

5.855,84

7.170,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament

0,00

0,00

734.693,48

700.326,04

25.919,70

13.367,69

III. Excés de finançament afectat

321.629,10

337.461,41

IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

381.648,68

349.496,94

Segon. D’aquest import (387.144,68 €) caldrà reservar l’import de 48.747,49 €, com a part
d’aportació pròpia de l’Ajuntament al finançament de diverses inversions que s’executaran
durant el 2015, dels quals 15.034,19 € seran destinats a la inversió de la substitució de
l’estructura de fusta i coberta del cos central de l’Ajuntament ; 28.320,00 € es destinaran al
finançament de la inversió de les obres d’acabats de la Sala Polivalent; 2.528,05 € es
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destinaran al finançament de l’obra de l’escullera i barana de seguretat i 2.865,25 € es
destinaran al finançament de l’actuació del PEIS 2014 (pavimentació camins).
Per tant, el romanent lliure per a despeses generals del qual disposarà la corporació
ascendirà a l’import de 338.397,19 €, segons el següent detall:
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
V. Aportació pròpia afectada a inversions

381.648,68
48.747,49

VI. Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V)

332.901,19

Tercer. Incorporar en el pressupost de 2015 els romanents de crèdit, que figuren detallats a
continuació, amb el següent finançament:
DESPESES A INCORPORAR:
Aplicació
pressupostària
2014.1.920.22608
2014.1.920.22700
2014.1.151.60900
2014.1.454.61900
2014.1.151.60105
2014.1.920.62200
2014.1.920.63200

Concepte

Import
(€)
2.496,00
3.000,00
29.700,00

Despeses diverses (finanç. extern)
Neteja i condicionament (finanç. extern)
Escullera i barana de seguretat
(27.171,95 € finanç. extern + 2.528,05 € fons propis)
Inversió camins (PEIS)
(14.743,05 € finanç. extern + 2.865,25 € fons propis)
Sala polivalent, 2a fase
(254.880 € finanç. extern + 28.320 € fons propis)
Substit estruct fusta i coberta cosa central Ajunt
(15.034,19 € fons propis)
Reposició edifici ajuntament – incendi(finanç. extern)

17.608,30
283.200,00
15.034,19
66.749,10 €
TOTAL

417.787,59

amb

Import
(€)
375.872,59

FINANÇAMENT:
Aplicació pressupostària

Concepte

2014.1.87010

Romanent de Tresoreria per a despeses
finançament afectat
Diputació Girona, transferències capital
Diputació Girona, transferències capital
TOTAL

2014.1.761
2014.1.761

14.743,05
27.171,95
417.787,59

Quart. Donar compte del resultat del la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la propera
sessió que se celebri, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del Reial Decret
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
David Serrat i Soldevila
En dono fe. El secretari. Josep Ruiz i Muñoz
Les Llosses, 27 de febrer de 2015
“...”
La interventora Sra. Porcel explica la liquidació de 2014 i dona compte de l’informe
d’estabilitat pressupostària de data 25-02-2015 següent:
“...”
INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA – liquidació pressupost exercici 2014Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, de conformitat
amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, i d’acord amb l’article 15.3e) de
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l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012, emeto el següent
INFORME:
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en endavant LOEPSF- publicada al BOE núm. 103, de data 30 d’abril de 2012, exigeix aplicar
una política econòmica contundent basada en dos eixos complementaris que es reforcen: la
consolidació fiscal, és a dir, l’eliminació del dèficit públic estructural i la reducció del deute
públic, i les reformes estructurals.
L’àmbit d’aplicació subjectiu de la Llei obliga, entre altres, a les corporacions locals i a la
resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i demès ens de dret públic
dependents de les administracions públiques.
Les entitats locals han de tenir en compte en l’elaboració dels seus Pressupostos les tres
regles fiscals que sustenten els principis d’estabilitat i de sostenibilitat de la Llei Orgànica
2/2012: equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio del deute públic i regla de la
despesa.
L’article 11 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i
demés actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les administracions públiques i
demés entitats que formen part del sector públic es sotmetrà al principi d’estabilitat
pressupostària. Cap administració pública no podrà incórrer en dèficit estructural -definit com
el dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals- i les corporacions locals
hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari.
L’article 15 de l’assenyalada Llei Orgànica estableix que el Govern, a proposta del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, fixarà l’objectiu d’estabilitat pressupostària en termes
de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i l’objectiu del deute públic.
Segons acord del Consell de Ministres, de data 28 de juny de 2013, seguint la proposta
presentada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, es van fixar els següents
objectius:
1. Pel què fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària del conjunt de les entitats locals per
al trienni 2014 - 2016 s’ha fixat la Capacitat (+) Necessitat (-) de finançament, SEC-95 en la
forma següent:
2014
0,0

2015
0,0

2016
0,0

2. Quant a l’objectiu del deute públic, els límits d’endeutament aplicables al conjunt
d’entitats locals, segons l’acord del Consell de Ministres esmentat, es la següent:
2014
4,0
(en percentatge de PIB)

2015
4,0

2016
3,9

No obstant, el límit d’endeutament individual aplicable a cadascuna de les entitats locals està
recollit a l’article 53 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel RDL
2/2004, de 5 de març, i és el següent:
2014
75%
(sobre ingressos corrents)

2015
75%

2016
75%
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3. Pel què fa a la taxa de referència als efectes d’aplicar la regla de despesa prevista
en l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, la despesa computable no podrà superar la taxa
de referència de creixement del PIB a mitjà termini de l’economia espanyola, el qual s’ha
xifrat en els percentatges següents:
2014
1,5

2015
1,7

2016
1,9

Així doncs, es procedeix a informar sobre el compliment de cadascun d’aquests objectius:
A) COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
La Legislació aplicable és la següent:
- LO 2/2012, 27 d’abril, d’estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera
- LO 4/2012, 28 setembre, per la qual es modifica la LO 2/2012, 27 d’abril, llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera
- RD 1463/2007, Reglament d’estabilitat Pressupostària (en tot allò que no contradigui la
llei)
- Llei 17/2012, 27 desembre, de pressupostos Generals de l’estat per a 2013 (Disposició final
31)
- Ordre HAP 2105/2012, 1 octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament previstes a la LO 2/2012, de 27 abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- Ordre ECF/138/2007, 27 d’abril, de procediments en matèria de tutela financera dels EELL.
- Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL) (Disposició transitòria 10ª)
- RDL 2/2014, 21 febrer, per la que es desenvolupen mesures urgents per reparar els danys
causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i mar a la façana
atlàntica i la costa cantàbrica
- Disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures
de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter
econòmic.
La liquidació se sotmetrà als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
coherent amb la normativa europea, i de conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 4,
11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació d’equilibri o
superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l’article 11.3 i 11.4 de la Llei
Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les
Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit estructural, definit com a dèficit ajustat del
cicle, net de mesures excepcionals i temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició
d’equilibri o superàvit pressupostari.
S’ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per finançar
compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit i deute públic.
Tal com estableix l’article 16 apartat 1 i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals,
Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
la pròpia Entitat Local.

de
de
la
de

L’equilibri pressupostari i l’objectiu d’estabilitat pressupostària, entesa com a capacitat (+) o
necessitat (-) de finançament és un concepte estadístic definit al SEC 95 equivalent al saldo
del compte financer, és a dir, l’adquisició neta d’actius financers menys els passius nets
contrets.
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Per tant, també podem calcular la capacitat (+) o necessitat (-) de finançament, i per tant, el
compliment de l’estabilitat pressupostària, de la comparació dels capítols de l’1 al 7 del
pressupost de despeses i dels capítols de l’1 al 7 d’ingressos. A aquest resultat caldrà
efectuar uns ajustaments, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema Europeu
de Comptes Nacionals o Regionals. Aquests es recullen en el document F.1.1.B1. que
s’adjunta com a part inseparable del present informe.
En base als càlculs detallats en l’expedient motiu de l´informe cal concloure que en la
liquidació del pressupost del 2014 es compleix amb l'estabilitat pressupostària, atès
que es compta amb una CAPACITAT DE FINANÇAMENT per import de 36.010,90 €, d’acord
amb els següents càlculs:
CÀLCUL
ESTABILITAT
FINANÇAMENT):

PRESSUPOSTÀRIA
Drets
reconeguts nets

Total operacions no financeres
+ 216.404,20
(capítols i a vii)
Ajustaments sec’ 95
+ 2.722,62
(veure annex f1.1.b1)
Superàvit (+) o dèficit (-) de finançament

(NECESSITAT/CAPACITAT

DE

Obligacions Superàvit (+) o dèficit
reconegudes
(-) de finançament
netes
- 183.115,92
+ 33.288,28
-

0,00

+ 2.722,62
+ 36.010,90

B) OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC
L’article 15 de l’assenyalada Llei Orgànica estableix que el Govern, a proposta del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, fixarà l’objectiu d’estabilitat pressupostària en termes
de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i l’objectiu del deute públic.
El volum de deute públic, definit d’acord amb el protocol sobre procediment de dèficit
excessiu, del conjunt de les administracions públiques no pot superar el 60% del producte
interior brut expressat en termes nominals, o el que estableixi la normativa europea. Aquest
límit s’ha de distribuir d’acord amb els percentatges següents:
• 44% per a l’Administració Central.
• 13% per al conjunt de les comunitats autònomes.
• 3% per al conjunt de les corporacions locals.
D’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, aquests límits s’han de complir l’exercici de 2020.
No obstant, en quant a l’objectiu del deute públic, els límits d’endeutament aplicables a
cadascuna de les entitats locals es recull en el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, tenint en compte allò que s’estableix a la “Nota
informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2014” de
14/01/2014 publicada per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor,
del Departament d’Economia i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa al percentatge d’endeutament sobre recursos corrents liquidats a
31/12/2014, aquest Ajuntament presenta un endeutament del 8,61% , d’acord amb el
següent càlcul:
(capital viu a 31/12/2014 / drets reconeguts nets x ingressos corrents) * 100 =
=
16.703,89 €
/
193.971,25 €
* 100 =
8,61%
Per tant, aquesta corporació, a data 31/12/2014 es troba per sota del límit màxim
d’endeutament establert a la Llei.
C) COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA
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La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa computable no
superi la taxa de referència del creixement del producte interior brut, publicada pel Ministeri
d’Economia i Competitivitat.
Com s’ha esmentat a la part expositiva del present informe, segons acord del Consell de
Ministres, de data 28 de juny de 2013, seguint la proposta presentada pel Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques, la taxa de referència per a l’any 2014 és de l’1,5%.
Segons l’article 12.2 de la LO 2/2012, la despesa computable es calcularà de la següent
manera:
+ Capítol 1: Despeses de personal
+ Capítol 2: Compra de béns i serveis
+ Capítol 3: Despeses financeres
- Interessos del deute computats en el capítol 3 de despeses financeres.
+ Capítol 4: Transferències corrents
+ Capítol 6: Inversions
+ Capítol 7: Transferències de capital
- Despeses finançades amb fons finalistes
+ / - Ajustos SEC 95
Una vegada calculada la despesa computable, s’haurà de complir amb l’equació següent:

Pel què fa al càlcul de la despesa computable de l’exercici 2013, partim de la liquidació de
l’exercici esmentat:
Econ.
Descripció
Oblig. Reconeg. netes
1
DESPESES DE PERSONAL.
42.073,81
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I
112.959,21
SERVEIS.
3
DESPESES FINANCERES.
565,12
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
25.684,43
6
INVERSIONS REALS.
153.609,18
TOTAL

334.891,75

Despesa computable any 2013:
+ ORN (Capítols 1 a 7) = + 334.891,75 €
- interessos préstecs = - 225,48 €
- despeses finançades amb fons finalistes = 151.871,43€
(RD any 2013 que finança despeses 2013: 7.936,68 + 2.110 + 17.900 + 19.812 + 112,75 +
4.000)
RD altres anualitats que financen despeses 2013: 2011.1.75547: 100.000 €)
TOTAL despesa computable 2013 = 182.794,84 €
Per tant, si de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 es desprèn que la despesa
computable ascendeix a 182.794,84 €, si apliquem la taxa de referència (1,5%) s’obté un
sostre de despesa màxima computable per al 2014 per import de 185.536,76 €.
Ara calcularem la despesa computable executada de l’exercici 2014:
Econ.
Descripció
Oblig. Reconeg. netes
1
DESPESES DE PERSONAL.
45.135,05
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I
SERVEIS.
73.080,48
3
DESPESES FINANCERES.
478,29
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
25.181,42
6
INVERSIONS REALS.
39.240,68
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TOTAL

183.115,92

Despesa computable any 2014:
+ ORN (Capítols 1 a 7) = 183.115,92 €
- interessos préstecs =
- 112,71 €
- despeses finançades amb fons finalistes = - 0,00 €
TOTAL despesa computable 2014 = + 183.003,21 €
Atès que la taxa d’increment real de les despesa computable de l’exercici 2014 respecte del
2013 ha estat d’un +0,11 %, és evident que es respecta la taxa de referència de l’1’5%, i
per tant, es compleix amb la regla de la despesa.
En el cas que s’incomplís la regla de despesa, aquest fet implicaria la formulació d’un Pla
Econòmic i Financer, que permeti assolir el compliment en el termini d’un any, de
conformitat amb allò que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
L’esmentat Pla Econòmic i Financer serà presentat en el termini màxim d’un mes des de la
constatació de l’incompliment, i caldrà que sigui aprovat pel Plenari dins dels dos mesos
següents des de la seva presentació.
“...”
El Ple en queda assabentat
8. DONAR COMPTE
TERMINI 2016-2018

DE

L’APROVACIÓ

DEL

PLA

PRESSUPOSTARI

A

MIG

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia següent:
“...”
Decret d’Alcaldia
Atès que d’acord amb La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera - en endavant LOEPSF- les entitats locals han de tenir en compte en
l’elaboració dels Pressupostos les tres regles fiscals que sustenten els principis d’estabilitat i
de sostenibilitat de la Llei Orgànica 2/2012: equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio
del deute públic i regla de la despesa;
Atès que l’article 30 de la LOEPSF fixa que les corporacions locals aprovaran un límit màxim
de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de
despesa, que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus Pressupostos;
Per últim, l’article 5 de la LOEPSF assenyala que l’elaboració dels Pressupostos de les
Administracions Públiques s’enquadrarà en un marc pressupostari a mig termini, compatible
amb el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i execució dels Pressupostos, de
conformitat amb la normativa europea.
Atès que l’article 29 del mateix text legal, modificat per la L.O. 9/2013, de 20 de desembre,
de control de la deuda comercial en el sector público, obliga a les administracions públiques
a elaborar un pla pressupostari a mig termini que comprendrà un període mínim de tres
anys, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels Pressupostos anuals i a través del qual es
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, deute públic i regla de despesa;
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF estableix la obligació de
remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits a l’article 29 de la
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Llei esmentada. I segons la “Guia para la elaboración de Planes Presupuestarios a Medio
Plazo 2016-2018 de Entidades Locales” publicada pel MINHAP, la tramesa d’aquest pla caldrà
fer-se abans del 23 de març d’enguany.
Vist l’informe emès per la Intervenció en data 16 de març de 2015, on s’informa que, pel què
fa a la taxa de referència als efectes d’aplicar la regla de despesa la despesa computable,
aquesta no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mitjà termini de
l’economia espanyola, que segons acord del Consell de Ministres de data 27 de juny de 2014
es va xifrar en els límits màxims següents:
2015
1,3

2016
1,5

2017
1,7

Atès que a data d’avui no es coneix quina és la taxa de variació prevista per a l’exercici
2018, d’acord amb el que s’estableix a la pàgina 5 de la “Guia para la elaboración de Planes
Presupuestarios a Medio Plazo 2016-2018 de Entidades Locales” prendrem com a referència
el del darrer any que es coneix, és a dir, el de 2017 (1,7).
Vist el mateix informe d’intervenció esmentat, que proposa a aquesta Alcaldia l’aprovació del
pla pressupostari pel període comprès entre els anys 2016 i 2018, i del qual es desprèn que
la despesa màxima no financera consolidada per als exercicis esmentats es xifra en els
següents imports:
2016
193.068,09

2017
196.346,84

2018
199.481,34

Així mateix i vist el resum del Pla Pressupostari 2016-2018, a nivell de capítols d’ingressos i
despeses, següent:
A. INGRESSOS (€)
PLA PRESSUPOSTARI 2016 - 2018
A. INGRESSOS
Capítol
2016
2017
1-Impostos directes
52.000,00
52.000,00
2-Impostos indirectes
600
600
3-Taxes, preus públics i altres ingressos
36.411,09
36.349,84
4-Transferències corrents
110.000,00
110.000,00
5-Ingressos patrimonials
757,00
757,00
6-Alienació inversions reals
0,00
0,00
7-Transferències de capital
0,00
0,00
8-Actius financers
0,00
0,00
9-Passius financers
0,00
0,00
TOTAL

199.768,09

199.706,84

2018
52.000,00
600
36.124,34
110.000,00
757,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.481,34

B. DESPESES
Capítol
1-Despeses de personal
2-Despeses corrents en béns i
serveis
3-Despeses financeres
4-Transferències corrents
6-Inversions reals
7-Transferències de capital
8-Actius financers
9-Passius financers

2016
49.059,30

2017
49.059,30

2018
49.059,30

112.000,00
600
31.408,79
0,00
0,00
0,00
6.700,00

114.000,00
600
32.687,54
0,00
0,00
0,00
3.360,00

116.000,00
600
33.822,04
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL

199.768,09

199.706,84

199.481,34
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Capacitat (+) Necessitat (-)
de finançament

6.700,00

3.360,00

0,00

Resolc:
1. Aprovar els límits màxims de despesa no financera per als exercicis 2016 – 2018.
2. Aprovar el Pla Pressupostari a Mig Termini per al trienni 2016 – 2018, en el qual s’haurà
d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos dels futurs 3 anys.
3. Trametre la informació al MINHAP fins el 23 de març de 2015
4. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
“...”
El Ple en queda assabentat
9. APROVACIÓ ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS EMPLEATS PÚBLICS
DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA DE MENYS DE 20.000 HABITANTS
Vista la RESOLUCIÓ EMO/393/2015, de 18 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació de l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de
Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) (codi de conveni núm.
79100015072015).
Vist el text de l’Acord comú de condicions pels empleats públics dels ens locals de Catalunya
de menys de 20.000 habitants (2015-2017), subscrit, pels representants de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, Comissions
Obreres de Catalunya (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), en data 19 de
desembre de 2014, i d’acord amb el que disposen l’article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut de l’empleat públic, l’article 2.1 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre
registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny,
de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
Vist que l’article 1 sobre l’objecte: aquest Acord té per objecte la regulació de les condicions
de treball dels empleats públics dels ens locals catalans que tinguin una població inferior als
20.000 habitants, dels seus organismes autònoms i del seu sector públic instrumental local.
Vist l’article 2: L’àmbit personal
1. Aquest Acord s’aplicarà íntegrament als funcionaris de carrera de les entitats definides a
l’article 1. Igualment, aquest Acord serà d’aplicació, en tot allò que sigui compatible amb la
naturalesa de la seva relació, amb excepció de tot allò que la llei reservi als funcionaris de
carrera, als funcionaris interins i als funcionaris en pràctiques.
2. Aquest Acord s’aplicarà íntegrament al personal laboral de les entitats definides a l’article
1 que tinguin alguna de les vinculacions següents: per temps indefinit, indefinit fix, o
temporal. S'aplicarà també en tot allò que sigui compatible amb la naturalesa de la seva
relació amb els contractats en pràctiques i per a la formació, i els contractats a l’empara de
convenis subscrits amb altres entitats que financen les contractacions en tot o una part.
Vist l’article 3 sobre la vigència i la denúncia:
1. Aquest Acord tindrà una durada de tres anys, des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de
desembre de 2017.
2. Si cap de les parts que concerten l’Acord en denuncia la vigència, s’entendrà prorrogat
per períodes successius d’un any. Ambdues parts s’emplacen a iniciar el mes d’octubre de
cada any les negociacions per revisar aquest Acord i es comprometen a mantenir en aquest
procés negociador un clima de respecte, confiança, discreció i bona fe negocial, garantint el
normal funcionament de les entitats definides a l’article 1 d’aquest acord.
3. En cas que s’efectuï denúncia, s’haurà d’efectuar mitjançant comunicació escrita i
certificada dirigida a l’altra part durant el mes de setembre. En el termini màxim de quinze
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dies des de la recepció de la comunicació, s’iniciaran les negociacions d’un nou acord. Fins
que no s’arribi a un nou acord, l'actual Acord mantindrà la seva vigència.
Vist que conforme l’article 7 sobre les condicions més beneficioses es mantindran a títol
individual les condicions de treball que superin allò previst en aquest Acord i que hagin estat
reconegudes abans de la seva entrada en vigor;
Vist l’informe favorables de Secretaria a l’adhesió a l’anterior Acord comú;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir l’Ajuntament de les Llosses al l’Acord comú de condicions per als empleats públics
dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) (codi de conveni
núm. 79100015072015)
2. Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Ple
de l'Ajuntament de 26-03-2015, amb independència de les adequacions organitzatives i
singulars que sigui necessari establir per fer efectiu el seu contingut.
3. Trametre còpia d’aquest acord així com de tota la documentació complementària al
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció i
publicació, i a la Comissió Paritària General de Seguiment de l’Acord comú per a què tingui
seu coneixement de l’adhesió en compliment de l’establert a l’article 4 de l’Acord comú.
4. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en el
portal de transparència, per al coneixement general.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL COMERÇ CATALÀ EN DEFENSA
DEL MODEL PROPI DEL PAÍS.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès de data 20 -01-2015 següent:
“...”
11. SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL COMERÇ CATALÀ EN DEFENSA DEL MODEL
PROPI DEL PAÍS.
Vista la Declaració del comerç català en defensa del model propi del país, la qual és del
contingut literal següent:
Les entitats Confederació de Comerç de Catalunya, PIMECComerç, Unió General de
Treballadors, Comissions Obreres, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació
de Municipis de Catalunya, Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya
(CEDAC), Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors (CAT-DIS), Federació
Provincial d’Empresaris del Comerç de Lleida (FECOM), Agrupament de Botiguers i
Comerciants de Catalunya, Fundació Barcelona Comerç, Confederació Empresarial Comarcal
de Terrassa (CECOT), Consell General de Cambres de Catalunya, Col·legis d’Agents
Comercials de Catalunya, Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios (ANCECO),
Comertia, Associació de Mercats Municipals, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme
de Barcelona, Barcelona Oberta, Fundació Comerç Ciutadà, Confederació Catalana
d’Associacions de Marxants, Unió de Venedors Ambulants, davant la política recentralitzadora
imposada per l’actual Govern de l’Estat que, en matèria de comerç, promou la desregulació i
amenaça l’equilibri de formats, el comerç urbà, la transparència en el mercat i la conciliació
de la vida laboral i familiar de les persones que treballen al sector
MANIFESTEM:
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1. Refermem la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya, que es configura a
través de les seves institucions d'autogovern i mitjançant el diàleg i la construcció de
consens entre les parts implicades.
2. Rebutgem la creixent intromissió de l'administració central en el model comercial català,
amb la voluntat de desnaturalitzar-lo fent un ús abusiu de la regulació bàsica i una concepció
errònia de la unitat de mercat. Defensarem el nostre model davant el Tribunal
Constitucional.
3. Assumim el model comercial configurat per la legislació catalana impugnada i fem una
crida a tots els establiments comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-se així al pacte
social i econòmic que aquesta legislació configura.
4. Acordem que les modificacions del model comercial català han de produir-se, quan
calguin, mitjançant el diàleg i el consens de les parts i han de quedar recollides
exclusivament en la legislació pròpia de Catalunya.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple
acorda, per unanimitat dels assistents:
Primer. Donar suport a la Declaració del comerç català en defensa del model propi del país, i
al Pacte Social en defensa del model comercial català signat per la Generalitat de Catalunya,
les patronals i sindicats del comerç, en tots els seus termes.
Segon. Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya i a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i a la Federació de Municipis de
Catalunya per a al seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. APROVACIÓ DE LA BAIXA DE VALORS PENDENTS DE RECAPTACIÓ
Vist l’informe de data 29/01/2015, emès pel Recaptador del Consorci de Recaptació del
Ripollès i la Cerdanya, Sr. Eduard Ruiz i Fonte en la que es demana la baixa de diferents
valors, que es troben en situació de incobrables pels motius que es detallaran a continuació i
que literalment diu:
“Per poder procedir d'acord amb els principis d'eficàcia i eficiència que preveu l'article 3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, es realitza la
següent petició a l’Ajuntament de Ripoll, per procedir a la data de diferents valors, tots ells
en una situació de incobrables, pels diferents motius que es diran...
En tots el casos, li són d’aplicació algun dels següents:
Fonaments de Dret:
-Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària :
Art. 169.2: Ordre de prelació en l'embargament de béns
Art. 169.5: Béns inembargables
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Art. 173 Finalització del procediment de constrenyiment.
-Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil
Art. 592: Ordre de prelació en l'embargament de béns.
Art. 605: Béns inembargables
-Llei 30/1992, de 26 de novembre de Regim Jurídic de les Administracions Públiques,
modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener.
Art. 3 “Les administracions públiques en la seva actuació, es regiran pels principis de
eficàcia i eficiència…”
-R.D 939/2005, de 29 de juliol, que desenvolupa el Reglament general de recaptació:
Art. 79.- “Embargament de diners en comptes i dipòsits en Entitats financeres”.
Art. 82.- “Embargament de sous”
Art. 83.- “Embargament de béns immobles”.
Art. 92.- “Embargament de béns mobles”.
Art. 61.- “Declaració de fallits”
-Ordenança general de Gestió, Liquidació, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres
ingressos de dret públic locals, publicada en el BOP núm. 58 de 25 de març de 2010.
Art. 80 "Criteris a aplicar en la proposició de crèdits incobrables"
En síntesi, es fan constar les actuacions que s’han portat a terme, sempre amb la finalitat de
poder aconseguir el cobrament del deute i sempre sota el ventall de les disposicions legals
que s’han fet constar.
Amb alguna de les següents dates, s’ha demanat a les diferents Entitats Financeres dins
l’àmbit d’aquesta recaptació, l’informe preceptiu sobre els diferents comptes dels deutors que
hi consten en aquesta relació. Es va procedir en les següents dates:
27/9/2005
09/5/2006
20/2/2008
06/2/2009
28/1/2010
10/10/2011
08/10/2012
18/02/2013

Resultat
Resultat
Resultat
Resultat
Resultat
Resultat
Resultat
Resultat

negatiu
negatiu
negatiu
negatiu
negatiu
negatiu
negatiu
negatiu.

En cas d’haver pogut embargar parcialment alguna quantitat, aquesta ha estat aplicada al
deute que li pertoca, com ingrés parcial, malgrat, la majoria d’embargaments han estat amb
negatiu.
S’ha demanat en les dates que es fan constar a la Tresoreria de la Seguretat Social la
informació adient per poder procedir a l’embargament i retenció de sous i salaris, amb
resultat negatiu.
28/01/2010
18/01/2011
24/01/2012
19/01/2012
18/02/2013

Resultat
Resultat
Resultat
Resultat
Resultat

negatiu
negatiu
negatiu
negatiu
negatiu

S’ha procedit, mitjançant el conveni existent amb l’AEAT, a l’embargament de possibles
quantitats com a devolucions o a retornar (IVA, IRPF i altres), per part de l’Administració als
interessats, tots els mesos, ininterrompudament, des de l’1 de març de 2010 fins el 26 de
març de 2013, amb resultat negatiu.
Pel que fa als vehicles pels quals tributen els diferents deutors que consten en la relació
adjunta, he de dir que:
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D’acord amb l’article 92 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el
text refós de la llei reguladora de les Hisendes locals, l’impost grava la titularitat dels
vehicles de tracció mecànica que siguin aptes per circular a les vies públiques, sigui quina
sigui la seva classe i categoria; en aquest sentit es considera vehicle apte el que hagi estat
matriculat en els registres públics corresponents i encara no hagi estat donat de baixa.
En els darrers anys, la jurisprudència ha evolucionat pel que fa a la consideració dels vehicles
que són aptes per circular. Així el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha
considerat en diverses sentències (18 de juliol de 1997) que l’aptitud del text legal és una
presumpció “iuris tantum” (que admet una prova en contrari).
Seguint aquesta línia jurisprudencial, aquest Consorci considera que estan fora de circulació i
per tant no són aptes els vehicles que compleixin una sèrie de condicions:
-Que l’antiguitat del vehicle superi els 15 anys.
-Que el vehicle no hagi passat la inspecció tècnica corresponent o que aquesta hagi caducat.
-Que el vehicle no tingui assegurança obligatòria vigent.
-Que el vehicle no tingui cap multa que posi de manifest la seva circulació en els darrers
quatre anys.
En relació amb els rebuts de l’IVTM generats per raó de la titularitat del vehicle, que s’hagin
acumulat quatre o mes anys d’impagaments.
En relació amb l’expedient executiu tramitat per raó de l’impagament dels rebuts, que el
crèdit tingui la consideració d’incobrable.
En considerar que els vehicles que compleixen les condicions anteriors estan fora de
circulació i no són aptes, cal anul·lar els rebuts pendents en concepte de IVTM, així com
excloure els vehicles en qüestió del padró fiscal.
A banda, no es procedeix al seu embargament, per estalviar acumular més despeses a
aquests expedients d’insolvència, i sobre tot perquè de l’embargament d’aquets vehicles i
posterior subhasta dels mateixos, no es cobriria ni de bons tros, el deute que es persegueix,
originant unes despeses a càrrec de l’Ajuntament i Recaptació.
Pel que fa a la possible tributació per IBI, d’alguns dels deutors que consten en la relació
adjunta, de les notes informatives del Registre de la propietat i de les diferents sentencies
judicials d’adjudicació en pagament dels deutes, es desprèn, que malgrat figurar tributant en
els rebuts de l’IBI urbana a nom d’algun dels deutors, la propietat no és d’ells, essent d’un
tercer, degudament localitzat. En aquests casos, s’ha procedit i es procedirà a emetre la
liquidació corresponent al nou titular, pel seu pagament en base a l’afecció de béns
establerta en l’article 34.1 del text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL. 2/2004, responen l’immoble del seu pagament.
Així mateix, el Consorci procedirà a la rehabilitació del crèdit si la situació dels deutors fos
diferent a l’actual i li sobrevingués novament la seva solvència.
Per la qual cosa i en base als arguments esmentats, es sol·licita de l’Ajuntament, la baixa
dels rebuts que consten en la relació adjunta, que comença per Hereus de Confiana
Portusach CB i finalitza per Serra Bartrons Joan.”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent
1. Procedir a la baixa de tots aquells valors que acompleixen qualsevol dels supòsits
esmentats, per import total de 702,85 € i que es detallen a continuació:
AJUNTAMENT: LES LLOSSES
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Núm. rebut
0714000060-000

Contribuent
HEREUS DE CONFIAN A PORTUSACH CB -

Objecte tributari
PADRÓ IBI URBANA 2007

0702000282-000

TICO GUARRO EUGENIA - 46132839Z

PADRÓ ESCOMBRARIES 2007

25,00

0702000283-000

TICO GUARRO EUGENIA - 46132839Z

PADRÓ ESCOMBRARIES 2007

25,00

0814000059-000

HEREUS DE CONFIAN A PORTUSACH CB -

PADRÓ IBI URBANA 2008

71,33

0901000010-000

ARMENGOL VIÑAS PEDRO - 90001271V

PADRÓ IVTM 2009

34,86

0901000196-000

RAMSEIER RENE CHRISTOPH - X0315128M

PADRÓ IVTM 2009

34,86

0914000058-000

HEREUS DE CONFIAN A PORTUSACH CB -

PADRÓ IBI URBANA 2009

72,76

0902000033-000

DIAZ MORENO MARIA TERESA - 35043424A

PADRÓ ESCOMBRARIES 2009

25,00

1001000018-000

BOUDRA HAJ LARBI ABDESLAM - 48042446T

PADRÓ IVTM 2010

73,32

1001000167-000

PUIGCERVER VILLACRECES MARIA ANGELS -

PADRÓ IVTM 2010

43,27

1001000190-000

RAMSEIER RENE CHRISTOPH - X0315128M

PADRÓ IVTM 2010

34,86

1014000055-000

HEREUS DE CONFIAN A PORTUSACH CB -

PADRÓ IBI URBANA 2010

73,49

1014000114-000

PRIM CODINA ANGELA - F37225851

PADRÓ IBI URBANA 2010

94,17

1002000280-000

SERRA BARTRONS JOAN - 77731129F

PADRÓ ESCOMBRARIES 2010
TOTAL BAIXES

Imp. Principal
69,93

25,00
702,85

2. Doni’s compte d’aquest acord a Intervenció, Tresoreria i al Consorci Servei de Recaptació
de La Cerdanya i el Ripollès als efectes oportuns.
La proposta s’aprova per unanimitat
12. RECTIFICACIÓ DE L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA D’ACABATS DE LA
SALA POLIVALENT
Vist que l’acord del Ple de data 11-03-2015 es va adjudicar a l’empresa Construccions
Antigas Serrat SL, l’obra d’acabats de la Sala Polivalent per un import d'adjudicació de
198.065,06 € més 41.593,66 €;
Vist que el preu de licitació és de de 180.061,08 euros i 37.812,83 d’IVA;
Vist s’ha consultat al Pla d’Obres i ens han informat que no accepten que es pugui adjudicar
per sobre del preu de licitació encara que el Plec de Clàusules preveu expressament aquesta
modificació
Vist que s’ha negociat amb el contractista per tal que s’ajusti a aquest preu de licitació i a
tal efecte ha adaptat la seva oferta;
Examinada la documentació adjunta i d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò que
estableix l’article 151.3 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Rectificar l’acord de Ple de data 11-03-2015 que queda redactat tal i com es transcriu
seguidament:
“...”
Únic. Acord d’adjudicació del projecte d’obra d’acabats de la sala polivalent de les
Llosses
Atès que es va detectar la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en
l’execució del projecte “Acabats de la Sala Polivalent de Les Llosses” i un cop es va aprovar
el projecte d’obres corresponent, efectuat el replantejament i amb la disponibilitat dels
terrenys, s’incorporà a l’expedient de contractació;
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Vist que s’ha tramitat el procediment negociat sense publicitat i per Resolució d’Alcaldia de
data 18-02-2015 es va aprovar iniciar l’expedient per a la contractació referenciada, tot
motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada;
Atès que per acord del Ple de 25-02-2015 es va aprovar l’expedient i el Plec de Clàusules
Administratives per a l’adjudicació de les obres consistents en “Acabats de la Sala Polivalent
de Les Llosses”, per procediment negociat sense publicitat, i així mateix es va procedir a
aprovar la despesa que suposa la seva adjudicació;
Vist que es van demanar ofertes a tres empreses capacitades per a l’execució de les obres;
Vist que consta la certificació de Secretaria que dins el termini atorgat s’ha presentat una
única oferta per part de l’empresa Construccions Antigas Serrat SL per un import
d'adjudicació de 180.061,08 euros i 37.812,83 d’IVA;
Examinada la documentació adjunta i d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò que
estableix l’article 151.3 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adjudicar a l’empresa Construccions Antigas Serrat SL, amb CIF B64403926, i domicili al
C. del Carme, 14, 08587 – Alpens – BCN i correu electrònic: jordi@puigdon.com, per
procediment negociat sense publicitat, el contracte d’obres d’Acabats de la Sala Polivalent de
Les Llosses, per un import d'adjudicació de 180.061,08 euros i 37.812,83 d’IVA.
Requerir-lo perquè presenti la documentació justificativa a què fan referència els articles
146.1 i 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com justificació
de la constitució de la garantia definitiva.
2. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 2014.1.151.61005 del pressupost vigent de
despeses.
3. Notificar a l’adjudicatari del contracte i citar-lo per a la signatura del contracte.
4. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant, i publicar anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de
la data d’aquest acord
5. Formalitzat el contracte el contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra
ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat del Projecte perquè
l’Ajuntament l’aprovi previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut o Director Facultatiu
de les Obres i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es
procedeix a l’acta de replantejament i inici de l’obra.
“...”
2. Notificar l’acord rectificat al contractista per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
13. ASSUMPTES URGENTS
13. Deixar sense efecte de l’acord de Ple d’inici del procediment de baixa del
Consorci Ripollès Desenvolupament
Vist l’acord del Ple de 29-01-2015 sobre l’inici dels tràmits per donar de baixa
l’Ajuntament de les Lloses com a soci del Consorci Ripollès Desenvolupament;
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Vist que l’acord preveia un termini de sis mesos per ratificar la baixa definitiva del
Consorci;
Atès que la totalitat dels membres del consistori s’han reunit amb representants del
Consorci per tractar la permanència o no com a socis dins l’entitat;
Vist que la unanimitat dels membres del consistori proposen mantenir l’ Ajuntament
com a ens consorciat;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Deixar sense efecte l’acord de Ple de 29-01-2015 i en conseqüència confirmar el
manteniment de la condició de soci de Ripollès Desenvolupament de l’Ajuntament de
les Llosses a tots els efectes previstos als Estatuts.
2. Comunicar-ho a Ripollès Desenvolupament per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
14. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde explica la situació del problema amb el Torrent de la Cabana per la massificació i els
greus efectes sobre el Medi Natural que provoca.
Demana el parer dels membres del ple sobre la petició d’un veí que vol instal·lar una caseta
de venda al camí d’Estiula per aprofitar l’afluència de gent.
Desprès d’un llarg debat consideren convenient exposar els problemes a la reunió de demà a
l’Ajuntament de Campdevànol.
I com que no hi ha més temes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data
dalt consignats.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

Vist i plau,
Alcalde president,

Josep Ruiz i Muñoz

David Serrat i Soldevila
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