AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
ASSISTENTS
Alcalde-president:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors:
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Sr. Joan Sala i Vernet
Excusen:
Sr. Jordi Coll i Capdevila
Sr. Josep Llimós i Camprubí

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 2/2013
Caràcter: ordinària
Dia: 28 de març de 2013
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 23:30 hores
Lloc: Sala de Plens

Assisteixen: el Sr. Manel Vàzquez Diaz, interventor SAT i la Sra. Leonor
Escuer Hernández, treballadora de l’Ajuntament i secretària delegada
permanent a l’Ajuntament.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel SAT del
Consell Comarcal del Ripollès en funcions de Secretaria.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió ordinària convocada en
legal forma per tractar els punts inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Donar compte de la liquidació del pressupost 2012
Destinació del resultat pressupostari ajustat en termes sec 95 de la
liquidació del pressupost 2012
5. Aprovació del compte de recaptació a 31-12-2012
6. Donar compte de la gestió ordinària de l’Ajuntament.
7. Precs, preguntes i mocions.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els
punts inclosos a l’ordre del dia següents:
1. Aprovació de l’acta de la sessió o rdinària de 31 de gener de 2013
Es proposa l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 31 -01-2013
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dona compte de la relació de Decret d'Alcaldia següents:
Data
14-02
20-02
05-03
12-03

Concepte
Baixes rebuts IVTM.
Llicència d’activitats ramadera a Ramaderia Pirinat, SC.
Atorgament pròrroga llicència d’obres exp. 12/2010. La Farga de Bebié, SA.
Exempció IVTM per discapacitat.
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12-03
13-03
13-03
14-03
15-03

Llicència obres menors. Exp. 02/2013. El Bach.
Llicència per tinença d’1 cavall al Pujol de Llentes.Exp. 01/2013 -NI.
Llicència per tinença d’1 cavall al Pla Ro dó. Exp. 02/2013-NI.
Baixa rebut IVTM.
D.15 de març. Baixa rebut IVTM.

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de 2012
De conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, es dóna compte del resultat del la liquidació del pressupost de
l’exercici 2012, aprovada per Decret de l’Alcaldia de data 28 de febrer de
2013, al Ple d’aquest Ajuntament, el resum de la qual és el següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
A 31/12/2012

Drets
reconeguts
nets

Obli gacions
reconegudes
netes

a. Operacions corrents

189.701,17

193.949,35

-4.248,18

80.000,00

248.867,50

-169.867,50
-173.115,68

b. Altres operacions no fi nanceres
1. Total operacions no fi nanceres (a+b)

Ajustos

Resul tat
pressupostari

269.701,17

442.816,85

2. Acti us financers

0,00

0,00

0,00

3. Passi us fi nancers

0,00

6.304,11

-6.04,11

269.701,17

449.120,96

-179.115,68

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI
AJUSTOS:
4. (-) Crèdi ts gastats fi nançats amb
Romanent de Tresoreri a per a despeses gral s

102.326,02

5. (+) Desviacions de fi nançament negati u de l'exerci ci

188.462,31
0,00

6. Desvi acions de finançament posi ti u de l 'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

111.368,54

Pel que fa el romanent de Tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2012
1. (+) Fons lí quids

IMPORTS

2. (+) Drets pendents de cobrament

538.644,09
55.035,89

(+) del Pressupost corrent

476.029,15

(+) de Pressupostos tancats

7.779,05

(+) d'operacions no pressupostàri es

0,00

(-) cobraments reali tzats pendents d'apli cació defi ni ti va
3. (-) Obli gacions pendents de pagament

25.486,67
19.168,22

(+) del Pressupost corrent

0,00

(+) de Pressupostos tancats

6.318,45

(+) d'operacions no pressupostàri es

0,00

(-) pagaments reali tzats pendents d'aplicació defi ni tiva
I. Romanent de tresoreri a total (1 + 2 - 3)

709.241,59

II. Saldos de dubtós cobrament

2.387,86

III. Excés de fi nançament afectat

354.880,00

IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
NECESSITAT / CAPACITAT DE FINANÇAMENT
A 31/12/2012
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no fi nanceres
Total operacions no financeres (a+b)

IMPORTS
195.884,17

351.973,73

Drets
reconeguts
nets
189.701,17

Obli gacions
reconegudes
netes
193.949,35

Resul tat
pressupostari

80.000,00

248.867,50

-169.867,50

269.701,17

442.816,85

-173.115,68

-4.248,18
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Ajustos Si stema de Comptes Europeu 95

215.832,49

Total operacions no financeres (a+b)

269.701,17

442.816,85

42.716,81

L’interventor explica:
“...”
Vist el Decret d’Alcaldia de data 12 de febrer de 2013, mitjançant el qual
s’aprova la liquidació del pressupost del 2012 en termes de Comptabilitat
Nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals, que resulta un
import positiu de 42.716,81 euros, per tant es va obtenir un superàvit positiu
en l’exercici econòmic 2012.
L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos, i altres actuacions que
afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals, 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 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació
a les Entitats Locals, la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el
compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local.
Per tot l’exposat la intervenció d’aquesta corporació,
INFORMA:
Primer.- Que el passat dia 28 de febrer de 2013 va emetre un informe
corresponent a la liquidació del pressupost del 2012, mitjançant el qual
s’informava sobre el compliment de la liquidació del pressupost del 2012 en
termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema Europeu de Comptes
Nacionals de conformitat amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, com es detalla en
l’informe esmentat.
Segon.- Que en com a conseqüència de la incorporació de romanents
aprovada per Decret d’Alcaldia de data 28 de febrer de 2012, el pressupost
del 2013 de la corporació es troba en situació de necessitat de finançament
per tant no compliria amb l’estabilitat pressupostaria regulada per la Llei

Telèfon i fax 972 701 901

|

ajuntament@lesllosses.cat

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, però d’acord amb l’article 21 del Real Decret
1943/2007 s’estableix que les modificacions pressupostàries finançades amb
romanent de tresoreria per a despeses generals, no precisarà l’elaboració de
Pla econòmic financer fins a la liquidació del pressupost.
“...”
El Ple en queda assabentat
4. Destinació del resultat pressupostari ajustat en termes sec 95 de la
liquidació del pressupost 2012
Vist el decret d’Alcaldia de data 12 de febrer de 2013, mitjançant el qual
s’aprova la liquidació del pressupost del 2012 en termes de Comptabilitat
Nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals, que resulta un
import positiu de 42.716,81 euros, per tant es va obtenir un superàvit positiu
en l’exercici econòmic 2012.
De conformitat amb l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, mitjançant el qual
s’estableix que en el supòsit de que la liquidació pressupostària es situí en
superàvit, aquest es destinarà, en el cas de les corporacions Locals, a reduir
l’endeutament.
Vista la nota informativa de data 9 juliol de 2012 emesa per la Direcció
General de Política Financer, Assegurances i Tresor, sobre els procediments
en matèria de tutela financera dels ens locals en el marc de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que en el supòsit que la liquidació pressupostària de l’exercici de
2012 i següents se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar, en funció dels
recursos líquids disponibles, a reduir l’endeutament en termes nets, efectuant
la seva aplicació a la disminució del passiu financer. Per a aquesta finalitat,
s’han de tenir en compte els criteris següents:
- En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a
despeses generals de signe negatiu o que existeixin obligacions pendents
d’aplicar al pressupost, els recursos addicionals disponibles s’han de destinar
amb caràcter prioritari a l’absorció del dèficit esmentat.
- En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a
despeses generals de signe positiu per un import inferior al necessari per
garantir el termini de pagament de les obligacions previst a la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, els recursos addicionals disponibles s’han de destinar amb
caràcter prioritari al compliment del termini de pagament esmentat.
- Els ens locals que es puguin endeutar (ràtio de deute sobre ingressos
corrents no superior a un 75% i estalvi net positiu) poden destinar el
superàvit al finançament d’inversions per reduir l’apel·lació a nou
endeutament.
Vist que l’endeutament de l’Ajuntament de les Lloses és del voltant del 12%;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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Únic. Destinar el superàvit de la liquidació del pressupost del 2012 al
finançament d’inversions per reduir l’apel·lació a n ou endeutament, per un
import de 42.716,81 euros, condicionat que en el cas que la liquidació del
pressupost amb romanent de tresoreria per a despeses generals de signe
positiu sigui d’un import superior al necessari per garantir el termini de
pagament de les obligacions previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
La proposta aprova per unanimitat
5. Aprovació del compte de recaptació, tancat a 31 -12-2012
Vist el compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec,
tancat a 31-12-2012 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats
per any, concepte i contribuent tancat a 31-12-2012, del qual es desprenen
les dades següents:
Conceptes
Pendent anteri or a 31-12-2011
Total càrrecs a 31-12-2012
Ingressos en vol untàri a
Ingressos en executi va
Baixes
Pendent en vol untàri a
Pendent en executi va
Sumes
Interessos de demora
Recàrrecs d’apressament
Costes

Padrons i
liqui dacions
3.530,54
67.046,48

i ngressos

Baixes

Pendents de
cobrament

63.331,50
1.870,51
2.450,01
70.577,02

Total ingressos a 31-12-2012

65.202,01
17,67
215,98
111,96

2.450,01

2.925,00
2.925,00

65.547,62

La proposta aprova per unanimitat
6. Donar compte de la gestió ordinària
L’interventor Sr. Vàzquez explica que el 27-03-2013 es va trametre al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pressupost de 2013 de
la corporació i es van comunicar les dades corresponents a l’informe
d’avaluació del compliment d’objectius que preveu la LO 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb el resultat
següent:
- Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària
- Compleix l’objectiu de Regla de Despesa
- Nivell de deute viu de 23.173,12 €
El Ple en queda assabentat
7. Precs, preguntes i mocions.
L’alcalde explica el problema que tenim amb la subvenció pendent de cobrar del
PUOSC 2003, Sala Polivalent:
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Val a dir que la única noticia que hem tingut de la retirada de la subvenció és una
trucada telefònica al Consell Comarcal del Ripollès. Ens van dir que la Generalitat
els havia retirat el dipòsit per pagar l’obra el mes de setembre de 2012.
Posats en contacte amb la Generalitat de Catalunya ens van informar que el PUOSC
2003 estava tancat i totes les subvencions pendents s’havien liquidat: el mes de
setembre de 2012 es va liquidar el quadrienni del PUOSC que incloïa l’anualitat
2003.
Arrel de tot això, va fer unes gestions per reclamar el pagament i el resultat és que
tenim bones expectatives pel fet que el Sr. Joan Cañada es va comprometre a
retornar-nos aquesta subvenció que hores d’ara tenim perduda.
Estem parlant de més de 53.000 € i podria afectar de manera dramàtica l’economia
de l’Ajuntament que ja va pagar aquesta quantitat a l’empresa constructora el
primer semestre de 2012.
L’alcalde explica, pel que fa l’obra de la Pista Esportiva, que el contracte que vam
resoldre amb l’empresa concursada Salvador Alsina suposa que hores d’ara hem de
fer una nova contractació.
No obstant la situació actual fa que sigui difícil trobar una empresa disposada a fer
una obra i esperar dos anys per cobrar. Recordem que l’Ajuntament té pendent de
cobrar al voltant de 200.000 € de la Generalitat de Catalunya i no la podria
autofinançar.
Hauríem de demanar a la Generalitat una ampliació del termini per contractar i
justificar l’obra i si s’escau reformular el projecte. Si de cas parlarem amb el tècnic
municipal per estudiar alternatives viables.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu
vistiplau.
Vist i plau

Josep Ruiz i Muñoz

David Serrat i Soldevila

