ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2012.- NÚMERO 2:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SRA. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JAUME ALTISENT BERENGUER
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. GUIFRÉ PALAU TERSA
SR. FRANCISCO GONZÁLEZ CASCÓN
SRA. JUDITH BALTASAR SOLÉ

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen; s’inicia,
doncs, la sessió plenària a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural com a seu
provisional, d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de Ple, de data 28
de març de 2012
El secretari fa constar que ha rebut comunicació per part del portaveu i regidor
del PSC, Sr. Francesc Torres, on proposa un seguit d’inclusions que s’han
omés de l’acta. Així mateix, fa constar el Sr. Secretari que ha trobat en els seus
papers les anotacions relatives a les omissions proposades en l’esborrany de
l’acta, si bé no les va poder transcriure extensament en fallar el servei de
gravació de veu.

El Sr. Alcalde disposa que es detallin les esmenes proposades que són les
següents i a les que dóna lectura el Sr. Secretari:
En l’apartat de Precs i Preguntes:
En la pregunta número 17 del grup del PSC, falta la resposta del Sr. Alcalde
que va ser: “(...) a 31 de desembre estaven totes les subvencions pagades”.
Falta una pregunta que va ser: “(...) En pocs dies, s’ha vist un deteriorament en
diversos arbres de l’entrada d’Almacelles venint de Lleida, i es pregunta quin
tècnic és el responsable de la sanitat dels arbres del poble.
Respon el Sr. Alcalde que els arbres tenien un aspecte magnífic i si hi ha
problemes amb els arbres serà l’empresa qui tindrà problemes per cobrar”.
Falta el següent prec:
“Demanen que es netegin i es controlin els llocs del terme d’Almacelles on es
fan abocaments de deixalles de forma il·legal”.
El Sr. Alcalde considera que el contingut correcte a la seva resposta sobre els
arbres fora en el sentit que “considera que hi ha una empresa responsable de
la seva plantació i substitució”.
Sotmesa a deliberació l’acta i la proposta d’esmenes, aquestes són aprovades
amb les variacions introduïdes per l’Alcaldia.

2.- Aprovació inicial de l’ordenança municipal d’arbrat,
zones verdes i espais naturals del municipi
d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“A la vista que l’Ajuntament té reconeguda la potestat reglamentària segons el
que disposa l’article 7 de la LRBRL, de data 2 d’abril de 1985.
Atès que l’Ajuntament ha de vetllar per la defensa del patrimoni verd urbà del
terme municipal d’Almacelles, que comprèn tant les plantacions realitzades
sobre sòl municipal com sobre terrenys particulars.
Atès que, d’altra banda, cal establir les sancions que es puguin produir en
aquesta matèria.

Vist el que disposen els articles 66.3, 178 i 179 de la Llei Municipal Catalana,
aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril sobre procediment en
general, i els del ROAS, aprovat per Decret 179/95, de data 13 de juny, en els
seus articles 59 a 62.
Vista l’Ordenança Municipal d’Arbrat, Zones verdes i Espais naturals del
municipi d’Almacelles per a la defensa del patrimoni verd urbà, que s’adjunta a
aquesta proposta se sotmet a la consideració del reunits el següent acord:
Primer: Aprovar inicialment el projecte de l’Ordenança Municipal d’Arbrat,
Zones verdes i Espais naturals del municipi d’Almacelles.
Segon: Exposar al públic l’expedient pel termini de 30 dies hàbils, amb la
inserció d’edictes en el BOP, tauler i en un dels diaris de més circulació; restant
aprovada definitivament si no es presenten al·legacions al respecte.
Tercer: Publicar íntegrament en el BOP l’ordenança, una vegada aprovada
definitivament, i donar compte a la comunitat autònoma”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Fracnesc Torres, considera que el seu grup
s’abstindrà en la votació atès que prefereixen poder estudiar a fons l’ordenança
durant la setmana vinent.
El Sr. Alcalde fa constar que hi ha hagut temps més que suficient per al seu
estudi des de la convocatòria del Ple.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i d’ERC i les 6 abstencions dels regidors del PSC, PPC i IPAEntesa.

3.- Aprovació inicial del projecte de l'obra
d'urbanització del carrer de la Mercè, per regular el
trànsit de l’antiga N-240, entre el carrer de Binèfar i el
carrer d’Aragó. Delegació en la Junta de Govern
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el projecte de l’obra d'urbanització del carrer de la Mercè, de data
d’entrada 39 de juliol de 2009, redactat pel cap del Serveis Tècnics de la
Diputació de Lleida, per un import d’execució per contracta de 143.863,27
euros, amb un IVA de 23.018,12 euros.

Atès que uns dels objectius del projecte és regular el trànsit que prové del nord
per que disminuexi la velocitat i d’altra banda cal desviar el trànsit pesant, a fi
que circuli per la part oest de la vila.
Atès que l’obra realitza la connexió de la N-240 amb el C/ de Binèfar,
mitjançant una rotonda de 28 metres de diàmetre, que dóna prioritat al trànsit
de la calçada anular.
Atès que en el tram entre el carrer de Binèfar i d’Aragó s’ha projectat un
passeig central per a vianants; una rambla que separa els dos sentits de
circulació.
Vistos els informes obrants a l'expedient i el que disposen els articles 52.2,
lletres “n” i “o” del DL 2/2003, de data 28 d’abril, que exigeix l’aprovació en el
ple si l’obra no està consignada en el pressupost, encara que el seu pressupost
sigui inferior al 10 % dels recursos ordinaris.
Vist l’article 37 i següents del ROAS, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny; la disposició addicional segona del text refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, aprovada per Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre, es proposa el següent:
Primer: Aprovar inicialment el projecte d'urbanització del carrer de la Mercè, en
el seu tram comprès entre el carrer de Binèfar i d’Aragó, redactat pel cap dels
Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, per un import d’execució per
contracta de 143.863,27 euros, amb un IVA de 23.018,12 euros.
Segon: Exposar al públic l'expedient per termini d’un mes, a fi que es puguin
presentar al·legacions, mitjançant la inserció d'edictes en el BOP, en els taulers
d'edictes de la corporació, i telemàticament, restant aprovat definitivament i fent
l’oportuna publicació si se certifica la manca d'al·legacions.
Tercer: Delegar en la Junta de Govern, l’aprovació definitiva del projecte de
l’obra”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que el seu
grup s’abstindrà de votar aquesta proposta ja que considera que no és una
obres prioritària i que n’hi ha d’altres més urgents que es troben aparcades.
D’altra banda, creu que la consignació de 20.000 és del tot insuficient per cobrir
els 166.000 euros en què està pressupostada l’obra.
El portaveu i regidor d’IPA-Entesa, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que el
seu grup votarà en contra ja que considera que caldria passar prèviament els
projectes pel Ple abans d’iniciar les obres. Estima també, que és una obra

sumptuària per uns temps en crisi i que seria millor rendibilitzar aquests diners
d’una altra manera.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si es finançarà
amb subvencions o contribucions especials. Tanmateix considera que seria
necessari un projecte global de circulació de vehicles.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb el 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, 4 abstencions dels regidors del PSC i del PPC i els 2
vots en contra dels regidors d’IPA-Entesa.

4.- Compte de la designació per part del grup del Partit
Popular del representant que participarà en la Comissió
Informativa General i en la Comissió de Comptes
Es dóna compte per assabentar als reunits de la següent proposta:
“Vist el que disposen els articles 24 i següents del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals, sobre la necessitat d’integrar-se en els grups
polítics, per part del membres de la Corporació que adquireixin aquesta
condició amb posterioritat a la sessió constitutiva.
És per tot això que, per tal d’assabentar als reunits, a la vista de la instància del
Grup del Partit Popular, de data 18 d’abril de 2012, es va fer constar el següent:
La integració en el grup polític del Partit Popular de la nova regidora, na Judith
Baltasar Solé i la designació com a portaveu el mateix regidor que ho era el Sr.
Francisco González Cascón, qui també ho serà com a representant per a la
Comissió Informativa i suplent la regidora, na Judith Baltasar i Solé.
Com a representat del Grup en la Comissió de Comptes serà la regidora na
Judith Baltasar Solé”.

5.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del
pressupost de 2011 de la Corporació Municipal i de
llurs OOAA
Es dóna compte per assabentar als reunits dels següents decrets:

“A fi de donar conformitat a allò que es desprèn de l’article 193.4, del RDL
2/2004, de 5 de març de la Llei d’Hisendes Locals, es dóna compta als reunits
de l’aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació Municipal i de
llurs OOAA, en base als següents decrets d’Alcaldia que transcrits literalment
diuen:
“DECRET 59/2012
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 de l’Ajuntament d’Almacelles s’obté,
a 31 de desembre de 2011, el resultat següent:
o

AJUNTAMENT ALMACELLES

1.1. Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials:

4.453.577,08 euros.

— Modificacions de crèdits:

1.848.194,54 euros.

— Crèdits definitius:

6.301.771,62 euros.

— Obligacions reconegudes netes:

5.803.247,33 euros.

— Pagaments realitzats :

4.562.823,40 euros.

— Pagaments pendents realitzar:

1.240.423,93 euros.

— Romanents de crèdit compromesos:

297.703,05 euros.

— Romanents de crèdit no compromesos:

200.620,17 euros.

— Romanents de crèdit totals:

498.524,29 euros.

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES: 6.100.950,38 euros.
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials:
— Modificació de les previsions:

4.453.577,08 euros.
2.088.274,41 euros.

— Previsions definitives:

6.541.851,49 euros.

— Drets reconeguts:

5.089.113,24 euros.

— Drets anul·lats:
— Drets cancel·lats:
— Drets reconeguts nets:

31.787,32 euros.
0,00 euros.
5.057.325,92 euros.

— Recaptació neta:

4.192.635,58 euros.

— Drets pendents de cobrament:

864.690,34 euros.

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS: 5.057.325,92 euros.
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
— Drets reconeguts nets:

5.057.325,92 euros.

— Obligacions reconegudes netes:

5.803.247,33 euros.

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:

- 745.921,41 euros.

AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals:
— Desviacions finançament negatiu de l’exercici

24.875,36 euros.
1.239.952,43 euros.

— Desviacions finançament positiu de l’exercici

23.830,47 euros.

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

495.075,91 euros.

1.4. Romanent de Tresoreria :
ROMANENT DE TRESORERIA :
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2011:2.

174.482,28 euros.

— Del pressupost corrent:

864.690,34€

— De pressupostos tancats:

1.324.934,52€

— D’Operacions no pressupostàries:

88.309,72€

— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva: 103.452,30€

B. (-) Obligacions pendents pagament 31/12/2011:
— Del pressupost corrent:

1.392.877,22 euros.
1.240.423,93 €

— De pressupost tancats:
— D’operacions no pressupostàries:

19.614,24 €
132.839,05 €

— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:
C. (+) Fons líquids a 31/12/2011:

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:
D. (-) Saldo de cobrament dubtós:

0,00 €
687.498,88 euros.

1.469.103,94 euros.
1.043.027,44 euros.

E. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2011:

290.075,77 euros.

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 136.000,73 €.
2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la
regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o
impossible recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en
1.043.027,44 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels
deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en
voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la
baixa.

Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de Comptes):
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d’ingressos

(%) estimacions de dubtós cobrament

Exercici actual:
1r. any immediatament anterior
2n. any
3r. any
4t. any i següents

5%
15%
40%
80%
100%

Les multes es doten en un 90% amb independència de l’antiguitat del seu saldo.
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:




Alienació de solars i solars rústics
Subvencions de Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Lleida.
Contribucions especials

4. L’interventor han emès el corresponent informe d’acord amb l’article 191.3 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:

•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com
estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar, en el
termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en
situació de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà
sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el
seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2011, que en termes consolidats
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
SEGON: Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
TERCER: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde”
ANNEX
ESTAT DE LA CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST GENERAL
Normativa reguladora: article 166.1.c del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article 12.b del RD 500/90
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ:
Ingressos:

Cap.

Denominació

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes i altres ingressos

Drets
Reconeguts
Nets
de l’entitat

Drets
Reconeguts
Nets
Patronat
Municipal
Esports

Drets
Reconeguts
Nets
Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat consolidació

2.085.025,95 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.085.025,95 €

32.011,62 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

904.569,96 €

67,50 €

219.212,50 €

0,00 €

1.345.927,99 €

128.629,00 €

486.950,34 €

-246.640,00 €

63.710,53 €

0,79 €

3,98 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

386.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

386.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

240.079,87 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

240.079,87 €

5.057.325,92€

128.697,29€

706.166,82€

-246.640,00€

5.645.550,03€

32.011,62 €

1.123.849,96 €

Transferències corrents
4

1.714.867,33 €

Ingressos patrimonials
63.715,30 €
5
6

Alienació d’invers. reals
Transferències capital

7
8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

Despeses:
Cap.

Denominació

Obligacions
Reconegudes
de l’entitat

Obligacions
Reconegudes
Patronat
Municipal
Esports

1

Despesa personal

1.694.123,83 €

35.799,76 €

2

Despesabéns
i serveis corrents
Despesa financera

1.447.358,82 €

58.274,45 €

3
4

Transferències
Corrents

Obligacions
Reconeg.
Patronat
Residència
Municipal
Avis

553.058,12
€

107.576,80 €

93,83 €

166.586,26
€

337.362,99 €

32.335,00 €

100,00 €

Ajustos

Estat
consolidació

0,00 €

2.282.981,71 €

0,00 €

1.672.219,53 €

0,00 €

107.770,63 €

-246.640,00
€

123.057,99 €

0,00 €
6

Inversions reals

7

Transferències
de capital

1.652.326,25 €

2.100,00 €

19.519,85 €

0,00 €

1.673.946,10 €

130.540,47 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

130.540,47 €

8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL DESPESES

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

433.958,17 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

433.958,17 €

5.803.247,33 €

128.603,04 €

739.264,23
€

-246.640,00
€

6.424.474,60 €

“DECRET 60/2012
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 del Patronat Municipals d’Esports
s’obté, a 31 de desembre de 2011, el resultat següent:

o
1.1.

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Respecte al pressupost de despeses:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials:
— Modificacions de crèdits:

132.361,00 euros.
7.600,00 euros.

— Crèdits definitius:

139.961,00 euros.

— Obligacions reconegudes netes:

128.603,04 euros.

— Pagaments realitzats:

125.187,21 euros.

— Pagaments pendents realitzar:
— Romanents de crèdit compromesos:

3.415,83 euros.
0,00 euros.

— Romanents de crèdit no compromesos:

11.357,96 euros.

— Romanents de crèdit totals:

11.357,96 euros.

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES:

128.603,04 euros.

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS

— Previsions inicials:

132.361,00 euros.

— Modificació de les previsions:

7.600,00 euros.

— Previsions definitives:

139.961,00 euros.

— Drets reconeguts:

128.697,29 euros.

— Drets anul·lats:

0,00 euros.

— Drets cancel·lats:

0,00 euros.

— Drets reconeguts nets:

128.697,29 euros.

— Recaptació neta:

113.068,29 euros.

— Drets pendents de cobrament:

15.629,00 euros.

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS: 128.697,29 euros.
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI

— Drets reconeguts nets

128.697,29 euros.

— Obligacions reconegudes netes:

128.603,04 euros.

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:

94,25 euros.

AJUSTOS:
— Crèdits financiats amb RT per despeses generals:

3.852,28 euros.

— Desviacions finançament negatiu de l’exercici

0,00 euros.

— Desviacions finançament positiu de l’exercici

0,00 euros.

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

3.946,53 euros.

1.4. Romanent de Tresoreria :
ROMANENT DE TRESORERIA :
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2011:

— Del pressupost corrent:

15.629,00 euros.

15.629,00€

— De pressupostos tancats:

0,00€

— D’Operacions no pressupostàries:

0,00€

— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:

0,00€

B. (-) Obligacions pendents de pagament a 31/12/2011: 5.856,14 euros.

— Del pressupost corrent:

3.415,83 €

— De pressupost tancats:

1.905,00 €

— D’operacions no pressupostàries:
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:

C. (+) Fons líquids a 31/12/2011:

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:

D. (-) Saldo de cobrament dubtós:

E. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2011:

535,31 €
0,00€

5.056,79 euros.

14.829,65 euros.

0,00 euros.

0,00 euros.

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 14.829,65 euros.
2. L’interventor ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.

Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com
estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar, en el
termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en
situació de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà
sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el
seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 del Patronat Municipal
d’Esports.
SEGON: Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
TERCER: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde
Almacelles, 5 d’abril de 2012”

“DECRET 61/2012
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 del Patronat Municipals d’Avis
s’obté, a 31 de desembre de 2011, el resultat següent:
o

PATRONAT MUNICIPAL AVIS

1.1. Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

— Crèdits inicials:
— Modificacions de crèdits:

725.131,71 euros.
37.252,36 euros.

— Crèdits definitius:

762.384,07 euros.

— Obligacions reconegudes netes:

739.264,23 euros.

— Pagaments realitzats:

702.476,59 euros.

— Pagaments pendents realitzar:

36.787,64 euros.

— Romanents de crèdit compromesos:

0,00 euros.

— Romanents de crèdit no compromesos:

23.119,84 euros.

— Romanents de crèdit totals:

23.119,84 euros.

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES:

739.264,23 euros.

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS

— Previsions inicials:
— Modificació de les previsions:

725.131,71 euros.
37.252,36 euros.

— Previsions definitives:

762.384,07 euros.

— Drets reconeguts:

708.184,79 euros.

— Drets anul·lats:

2.017,97 euros.

— Drets cancel·lats:

0,00 euros.

— Drets reconeguts nets:

706.166,82 euros.

— Recaptació neta:

665.429,71 euros.

— Drets pendents de cobrament:

40.737,11 euros.

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS: 706.166,82 euros.

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
— Drets reconeguts nets:

706.166,82 euros.

— Obligacions reconegudes netes:

739.264,23 euros.

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:

- 33.097,41 euros.

AJUSTOS:
— Crèdits financiats amb RT per despeses generals:

23.112,00 euros.

— Desviacions finançament negatiu de l’exercici

0,00 euros.

— Desviacions finançament positiu de l’exercici

0,00 euros.

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
1.4. Romanent de tresoreria:

-9.985,41 euros.

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2011:

— Del pressupost corrent:
— De pressupostos tancats:
— D’Operacions no pressupostàries:
— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:

41.312,36 euros.

40.737,11 €
436,79 €
138,46 €
0,00 €

B. (-) Obligacions pendents de pagament a 31/12/2011: 54.325,81 euros.

— Del pressupost corrent:
— De pressupost tancats:
— D’operacions no pressupostàries:
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:

C. (+) Fons líquids a 31/12/2011:

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:
D. (-) Saldo de cobrament dubtós:

E. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2011:

36.787,64 €
38,48 €
17.499,69 €
0,00 €

17.168,40 euros.

4.154,95 euros.
0,00 euros.

0,00 euros.

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 4.154,95 euros.
2. L’interventor ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com
estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar, en el
termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en
situació de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà
sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el
seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 del Patronat Municipal d’Avis.
SEGON: Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
TERCER: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde”

Per part del Sr. Secretari actuant, es fa constar que amb posterioritat a la
convocatòria s’ha incorporat a l’expedient un informe de l’Interventor interí, en
el què es justifica que la liquidació dels pressupostos esmentats compleixen
amb la Llei d’Estabilitat pressupostària, encara que es farà en un proper Ple
amb més detall.

6.- Proposta d’aprovació expedient de reconeixement
extrajudicial de deute
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Fonaments de dret:
1.- Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
2.- Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Per tant,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament
d’Almacelles, per import de 41.809,05 euros. El detall individualitzat figura a
l’annex d’aquest acord.
Segon: Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el
reconeixement extrajudicial de crèdits”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que si el soteig
es va fer el proppassat mes de novembre de 2011, tal com marca la factura no
es devia d’haver fet tan conrrectament a la vista de l’estat actual del Camí dels
Pedregals.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, 4 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-Entesa i 2
vots en contra dels regidors del PPC.

7.- Modificació del Pressupost de l’Ajuntament 02/2012,
de suplement de crèdit finançat amb majors ingressos i
romanent líquid de Tresoreria
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a

les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari
actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, del pressupost
vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

15100-22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

15100-22401

INDEMNITZACIONS I FRANQUICIES

15500-16000

SEGURETAT SOCIAL

10.090,80

15500-21000

MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA

10.000,00

15500-22710

JARDINERIA

15500-60902

OBRES OBERTURA I PERLLONGACIÓ RAMBLA

356,45

16100-21000

MANTENIMENT I REPARACIÓ INFRAESTRUCT

3.000,00

17100-60901

PARC EUROPA

28.076,16

23100-46500

CONSELL COMARCAL ASSISTENT SOCIAL

16.000,00

33700-22601

ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES

34200-22709

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

34200-62301

MECANITZACIÓ ACCESSOS PISCINES

3.189,62

44100-46700

ATM CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC

7.800,00

91200-23301

INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI

5.000,00

92000-15000

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT

4.000,00

92000-15100

GRATIFICACIONS

8.400,00

93200-22708

SERVEI DE RECAPTACIÓ (OAGRTL)

6.738,24

Total altes crèdits :

26.321,42
3.500,00

8.323,89

500,00
25.932,00

167.228,58

Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible

31.265,78

Total finançament:

31.265,78

Majors Ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent :

39800 Indemnitzacions d’assegurances

3.500,00

42000 Participació en els Tributs de l’Estat

132.462,80

Total finançament:

135.962,80

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.

Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 02/2012 per import de
167.228,58 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals i majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el
pressupost de la corporació.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que el seu
grup s’abstindrà en la votació ja que no queda clar a què es destinaran els
diners.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta a què es destina
el suplement de la partida d’indemnitzacions per raó de servei, contestant el Sr.
Secretari que té entès que és per ampliar la partida d’assignació als grups
polítics. Pregunta també el mateix portaveu sobre la destinació de la partida de
4.000 euros al complemente de productivitat, contestant el Secretari que és per
poder atendre la productivitat de l’Interventor interí.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, 4 abstencions dels regidors del PSC i del PPC i 2 vots
en contra dels regidors d’IPA-Entesa.

8.- Modificació del Pressupost de l’Ajuntament 03/2012,
de crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de
Tresoreria i amb majors ingressos
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals no n’hi ha consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar
l’expedient de crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals i baixes dels crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses a finançar

Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de
consignació

15500- 11000

DINAMITZACIÓ OCUPACIONAL D'ALMACELLES

11.506,50

15500-61902

C/ MERCÈ

20.000,00

15500-61903

ANSELM CLAVÉ

20.000,00

16900-62301

MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE

5.000,00

17100-21000

MANTENIMENT PARC EUROPA

2.500,00

33300-62201

SALA ACTES MAU

4.009,80

32100-61901

INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES

34200-60927

PISTA SKATE

19.837,53

34200-61906

INVERSIÓ REPOSICIÓ OBRA PISCINES

33.000,00

3.000,00

Total altes crèdits :

118.853,83

Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

73.000,00

Majors Ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent :
42000 Participació Tributs de l’Estat:

45.853,83

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió
crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres

partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector.
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 03/12 per import de
118.853,83 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals, del pressupost vigent de la corporació.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta a què es destina
la despesa en el carrer d’Anselm Clavé. Contesta el Sr. Alcalde dient que és
per a l’arranjament d’un tram d’aquest carrer.
Respecte a la pista d’Skate, pregunta el regidor del PSC la seva ubicació i si
serà pública o privada. Contesta el Sr. Alcalde que això mateix ja se li va
respondre en un altre Ple.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, 4 abstencions dels regidors del PSC i del PPC i 2 vots
en contra dels regidors d’IPA-Entesa.

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,30 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

