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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 12 de març de 
2015. 
 
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, que tot 
seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la Presidència del Sr. 
Alcalde Joan Jordi Boronat Ferré, assistit per la  Secretària acctal., Isabel Verge Caballé, 
essent les dinou hores i trenta minuts del dia 12 de març de 2015, per celebrar Sessió 
Extraordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
Assistents: 
• Alcalde:  Sr. Joan Jordi Boronat i Ferré 
• Regidors:  Sra. Montse Rodríguez Arasa  

Sr. Alfred Blanch Farnós 
Sra. Judit Lleixà Solà  
Sr. Antonio Ollés Molías 
Sr. Èric Bel Gisbert 
Sr. March March Mayo 
Sr. Fernando Llombart  Romeu 
Sr. Javier Boqué Piñol 

 
• Excusa la seva presència:   Sr. Jordi Roé Bonfill 

Sra. Àngela Pla Pujol 
 

Secretaria acctal.  de la Corporació:  Isabel Verge Caballé 
 

Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 26 de febrer de 2015. 

2. Declarar el desestiment del procediment d’adjudicació de l’expedient de contractació de 

la gestió del servei públic de Centre de Dia. 

3. Aprovació, si s’escau, contracte de gestió del servei públic del Centre de Dia. 

4. Aprovació, si s’escau, modificació dels Estatuts del Consorci del Museu de les Terres de 

l’Ebre. 

5. Donar compte de l’Informe de la intervenció sobre el compliment de l’objectiu 

d’estabilitat, regal de la despesa i límit del deute amb motiu de l’aprovació de la liquidació 

del pressupost. 

6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014. 

7. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de l’expedient de modificació de crèdits núm. 

1/2015 amb la modalitat de transferència de crèdits entre partides de la mateixa àrea de 

despesa. 

8. Donar compte del Decret de l’Alcaldia d’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini pel 

període 2016-2018. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la s essió de data 26 de febrer de 2015. 

 
L’acta de sessió anterior es aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables dels 
sis membres de CiU, un del PP i dues abstencions d’UP. 
 

2. Declarar el desestiment del procediment d’adjudi cació de l’expedient de 
contractació de la gestió del servei públic de Cent re de Dia. 
 
Atès que l’ajuntament de Santa Bàrbara va considerar necessari prestar el servei públic 
de Centre de Dia per a la gent gran de Santa Bàrbara, i que l’Ajuntament no disposa 
dels mitjans humans i materials necessaris per la seva prestació, havent-se d’acudir, per 
tant, a la contractació d’una empresa que gestioni el servei en la modalitat de concessió. 
Atès que mitjançant acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data 3 de 
desembre de 2014 es va aprovar l’expedient de contractació de la gestió del servei 
públic de Centre de Dia per a la gent gran de Santa Bàrbara, mitjançant procediment 
obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, tot convocant-ne la seva 
licitació, així com el Plec de clàusules econòmiques - administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació. 
Atenent que en data 23 de febrer de 2015 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura de 
pliques del procediment obert convocat per l’adjudicació del contracte de gestió del servei 
públic de Centre de dia a Santa Bàrbara, en concret els sobres número 2 contenien la 
documentació tècnica que ha de servir de base per valorar l’oferta o proposició presentada 
d’acord amb els criteris de valoració  2.1 de l’article 13 del plec. 
Atenent que en el mateix acte la Mesa de contractació va obrir els sobres número 3 que 
recullen l’oferta proposició i la resta de documentació que permetia valorar els criteris 
d’adjudicació avaluables automàticament o mitjançant fórmules matemàtiques, sense que de 
forma prèvia a l’obertura d’aquest sobres es donés a conèixer la ponderació assignada als 
criteris dependents de judici de valor. 
Vist l’article 155 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Vist l’article 21 del Ple de clàusules econòmiques - administratives particulars que han 
de regir l’expedient de contractació de la gestió del servei públic de Centre de Dia per a 
la gent gran de Santa Bàrbara, mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, 
diversos criteris d’adjudicació. 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Declarar el desestiment del procediment d’adjudicació per l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara  de l’expedient de contractació de la gestió del servei públic de Centre 
de Dia per a la gent gran de Santa Bàrbara, mitjançant procediment obert, oferta més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
SEGON. Aprovar retornar tota la documentació presentada i les garanties provisionals 
dipositades als licitadors que han presentat oferta. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords als licitadors que han presentat oferta. 
 
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels sis membres de CiU, dues abstencions d’UP i una abstenció del 
PP. 

 
3. Aprovació, si s’escau, contracte de gestió del s ervei públic del Centre de Dia. 
 

Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la gestió del servei públic de Centre 
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de Dia per a la gent gran de Santa Bàrbara. 
Atès que es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics no és un contracte 
subjecte a regulació harmonitzada.  
Atès que es considera com a procediment més adequat, el procediment obert, oferta 
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
Atenent el que disposen:  
• Els articles 8, 22, 53, 109 i 110, 275 a 289, 320 i 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. 

• El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

• El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques (articles vigents després de 
l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 

• La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

Vist el Plec de clàusules econòmiques - administratives particulars i el de prescripcions 
tècniques, que han de regir l’adjudicació del contracte. 
Vistos els informes d’Intervenció i Secretaria, es proposa l’adopció dels següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de la gestió del servei públic de Centre de 
Dia per a la gent gran de Santa Bàrbara, mitjançant procediment obert, oferta més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, tot convocant-ne la seva licitació. 
SEGON. Adquirir el compromís de consignar en el pressupost dels exercicis 2016 i 
següents l’import corresponent. 
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques - administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, ordenant-ne la 
seva publicació per un termini de 10 dies hàbils mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
oficial de la província. 
QUART. Publicar en el Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el Perfil de 
contractant anunci de licitació, perquè els interessats presentin les proposicions que 
considerin convenients. 
CINQUÈ. Publicar la composició de la Mesa de contractació en el Perfil de contractant, 
amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la 
qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels sis membres de CiU, dues abstencions d’UP i una abstenció del 
PP. 

 
4. Aprovació, si s’escau, modificació dels Estatuts  del Consorci del Museu de les 

Terres de l’Ebre. 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre del que l’Ajuntament de Santa Bàrbara en forma part com a ens consorciat. 
Vist que la Junta General del Consorci, en sessió de 9 de març de 2015 va adoptar, 
entre d’altres, els acords següents: 
PRIMER. Aprovar inicialment, i en cas que no es presentin al·legacions o reclamacions 
definitivament, la modificació dels estatuts del Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre que inclou les modificacions següents: 
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1. Incorporació d’un darrer paràgraf al Preàmbul: 
“Les modificacions legislatives sobre el règim jurídic dels consorcis aprovats per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local i la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del secor públic i altres mesures de 
reforma administrativa fan necessària una nova reforma estatutària per la seva adaptació 
al nou marc legal.” 
2. Incorporació d’un nou apartat a l’article 2: 
“3. El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre està adscrit a l’Ajuntament d’Amposta.” 
3. Nova redacció del paràgraf 1 de l’article 6: 
“1. El govern i administració del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre correspon a la 
Junta General, la qual serà presidida per l'Alcalde d'Amposta, ostentant la Vicepresidència 
el President del Consell Comarcal del Montsià.” 
4. Nova redacció de l’article 17: 
“1.  El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats i 
estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la 
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que 
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el 
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació 
vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 
31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la 
normativa local i pressupostària.  
2. El Consorci no pot tenir personal eventual.  
3. El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables.” 
5. Nova redacció de l’article 18: 
“1. El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
2. La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament d’Amposta o de 
qualsevol dels altres ens consorciats o pel personal funcionari municipal en què 
deleguin i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior. 
3. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i 
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció de l’Ajuntament d’Amposta o de qualsevol 
dels altres ens consorciats o per personal tècnic que actuarà per delegació d’aquests i 
que la exercirà d’acord a la normativa aplicable a l’administració local.” 
6. Nova redacció de l’article 22: 
“1. El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics.. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de 
l’Ajuntament d’Amposta. 
2. El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari 
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa 
d’aplicació. 
3. Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’administració del Consorci de la 
que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i 
la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 
213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
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4. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control 
financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a la general. 
5. Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria sota la direcció de la 
Intervenció de l’Ajuntament d’Amposta.” 
7. Incorporació d’un nou article 22 bis: 
“Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament 
d’Amposta per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals.”  
8. Nova redacció de l’article 26: 
“1. Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret 
de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a la Junta General del 
Consorci. 
2. L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la 
liquidació de les seves obligacions pendents. 
3. Si l’Ajuntament d’Amposta exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a 
quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels 
criteris establerts en la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.” 
9. Nova redacció de l’article 27: 
“Dissolució del Consorci 
1. El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta 

dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
2.  La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
3. La Junta General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. 
4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el 
número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 
Consorci. 
5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el 
pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada 
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els 
objectius del Consorci. 
7. El patrimoni en cessió d'ús, passarà a la disposició de l'ens que hagi fet en el seu dia la 
cessió. 
SEGON. Notificar a tots els membres consorciats l’acord inicial de modificació dels estatuts 
atorgant un termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, per tal que, 
en el seu cas, presentin les esmenes que estimin convenients amb el benetés que si no 
se’n presentessin es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut el 
termini esmentat. 
TERCER. Ordenar el sotmetiment de l’acord d’aprovació inicial al tràmit d’informació 
pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el Butlletí oficial de la província de 
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Tarragona i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya pel termini d’un mes d’acord amb el 
que disposa el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, als efectes d’efectuar les al·legacions i esmenes que 
es tinguin per convenients.” 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en la necessitat d’adequar els 
estatuts a les darreres modificacions normatives. 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten 
al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 
26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis. 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, 
ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que 
per a la seva aprovació. 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el 
vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada 
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci del Museu de 
les Terres de l’Ebre, acordada per la seva Junta General en sessió de 9 de març de 
2015, segons consta a l’expedient administratiu. 
SEGON. Donar trasllat del precedent acord al Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre per al seu coneixement i efectes escaients. 

 
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels sis membres de CiU, dues abstencions d’UP i una abstenció del 
PP. 

 
5. Donar compte de l’Informe de la intervenció sobr e el compliment de l’objectiu 

d’estabilitat, regal de la despesa i límit del deut e amb motiu de l’aprovació de la 
liquidació del pressupost. 

 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde, President 

 
2. Caràcter: preceptiu 

 
3. Títol: Informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,  la regla de 

la despesa i límit del deute públic. 
 

2. ANTECEDENTS 
 

Presentada la liquidació de l'exercici 2014, s'han obtingut els següents resultats, en termes 
d'allò que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), en relació amb el compliment del principi de estabilitat 
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pressupostària, de la regla de despesa i del límit de deute de la liquidació del pressupost de 
l’exercici de 2014. 

 
2.1.Estats consolidats  
 
2.1. Entitats que composen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord amb 
el sistema europeu de comptes nacionals i regionals . 
 
2.1.1. Agents que constitueixen l'Administració loc al. 
 
a) Entitat local: Ajuntament de Santa Bàrbara. 
 
b) Organismes Autònoms: Cap. 
 
c) Ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns que no es financen 
majoritàriament amb ingressos comercials: Cap. 
 
2.1.2. Resta d’unitats.  
 
a) Societat Mercantil: Cap. 
 
La liquidació de l'entitat local en termes consolidats, és la següent: 
 

Capítols Ingressos 
Pressupost  Pressupost  Transferències Estat de  
ens matriu  OAA internes  consolidació  

1 Impostos directes 1.219.551,48 0,00 0,00 1.219.551,48
2 Impostos indirectes 25.524,42 0,00 0,00 25.524,42
3 Taxes i altres ingressos 652.149,86 0,00 0,00 652.149,86
4 Transferències corrents 912.731,38 0,00 0,00 912.731,38
5 Ingressos patrimonials 64,47 0,00 0,00 64,47

Total  A) Operacions corrents  2.810.021,61 0,00 0,00 2.810.021,61
6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferències de capital 303.141,68 0,00 0,00 303.141,68

Total  operacions no financeres  3.113.163,29 0,00 0,00 3.113.163,29
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00

Tota l operacions financeres  0,00 0,00 0,00 0,00
Total  B) Operacions de capital  303.141,68 0,00 0,00 303.141,68

Total ingressos  3.113.163,29 0,00 0,00 3.113.163,29
            

Capítols Despeses 
Pressupost  Pressupost  Transferències Estat de  
ens matriu  OAA internes  consolidació  

1 Despeses de personal 899.961,81 0,00 0,00 899.961,81
2 Despeses béns corrents i serveis 1.209.135,32 0,00 0,00 1.209.135,32
3 Despeses financeres 4.762,86 0,00 0,00 4.762,86
4 Transferències corrents 142.610,03 0,00 0,00 142.610,03
5 Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00

Total  A) Operacions corrents  2.256.470,02 0,00 0,00 2.256.470,02
6 Inversions reals 1.111.763,73 0,00 0,00 1.111.763,73
7 Transferències de capital 24.263,35 0,00 0,00 24.263,35

Total  operacions no fina nceres  3.392.497,10 0,00 0,00 3.392.497,10
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8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius financers 56.638,21 0,00 0,00 56.638,21

Total  operacions financeres  56.638,21 0,00 0,00 56.638,21
Total  B) Operacions de capital  1.192.665,29 0,00 0,00 1.192.665,29

Total despeses  3.449.135,31 0,00 0,00 3.449.135,31
 
2.2. Càlcul de la capacitat o necessitat de finança ment derivada de la liquidació del 
pressupost. 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de 
despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de -332.209,90 €, d'acord 
amb el següent detall: 
 

  Operacions no financeres  Pressupost  Pressupost  Pressupost  
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EX. 1  ens matriu  OAA consolidat  

a) Total ingressos operacions no financeres 3.113.163,29 0,00 3.113.163,29 
b) Total despeses operacions no financeres 3.392.497,10 0,00 3.392.497,10 
c) Resultat no financer: Superàvit (+) dèficit ( -) -279.333,81 0,00 -279.333,81 
           
  Ajustos SEC 95: Ingressos        
1 Per recaptació capítol 1. -77.989,01 0,00 -77.989,01 
2 Per recaptació capítol 2. -1.548,11 0,00 -1.548,11 
3 Per recaptació capítol 3. -14.837,99 0,00 -14.837,99 
4 En transferències reconegudes d'altre ens. 0,00 0,00 0,00 
5 Per liquidació PIE-2008. 11.249,04 0,00 11.249,04 
6 Per liquidació PIE-2009. 22.655,88 0,00 22.655,88 
7 Per liquidació PIE-2011 0,00 0,00 0,00 
           
  Ajustos SEC -95: Despeses        
7 Meritament interessos. 0,00 0,00 0,00 
8 Arrendament financer. 0,00 0,00 0,00 
9 Despeses pendents d'aplicar al pressupost -7.594,10 0,00 -7.594,10 
          
  Total operacions no financeres ajustades        

d) Total ingressos ajustats: (a +/ - 1, 2, 3, 4, 5, 6) 3.052.693,10 0,00 3.052.693,10 
e) Total despeses ajustades: (b +/ - 7, 8, 9) 3.384.903,00 0,00 3.384.903,00 
f) Total capacitat / necessitat finançament  -332.209,90 0,00 -332.209,90 
g) En % s / ingressos no financers ajustats  -10,88% 0,00% -10,88% 
           

h) Previsió del pla vigent fins 31/12/2015      -559.911,14 
i) Difer encia        227.701,24 
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2.3. Compliment de la regla de la despesa  
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb aquell que 
es desprèn de la liquidació de 2014. 
 
La despesa computable serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, la part de la 
despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i 
transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els 
ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la 
despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de 
referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2013 al 
2014 és del 1,5% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i 
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2014 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa.  
 
En aquest cas, l'entitat local no compleix la Regla de la despesa, amb un marge de 
incompliment de -497.827,33 €. 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2013 
Liquidació 

exercici 2014  

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 2.757.8 18,87 3.388.282,13 
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC) 7.594,10 -7.594,10 
-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 0,00 
+/-Execució d'avals. 0,00 
+Aportacions de capital. 0,00 
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 7.594,10 -7.594,10 
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 0,00 
+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 
+/-Arrendament financer. 0,00 
+Préstecs 0,00 
-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012 0,00 
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte 
d'altres Administracions Públiques 0,00 
Altres 0,00 0,00 Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 2.765.412,97 3.380.688,03
-Pagaments per transferències (i altres operacions 
internes) a altres ens que integren la Corporació Local 0,00 0,00
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents 
de la Unió Europea o d'altres Administracions 
públiques 340.752,69 421.830,52

Unió Europea 0,00
Estat 0,00
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Comunitat Autònoma 255.626,05 19.972,00
Diputacions 66.913,21 380.797,79

Altres Administracions Públiques 18.213,43 21.060,73

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00
 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació  0,00
Total despesa computable a l'exercici (1)  2.424.660,28 2.958.857,51
Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,015
Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   2.461.030,18
+ canvis normatius que suposen increments permanents 
de la recaptació (3) 0,00
- canvis normatius que suposen decrements permanents 
de la recaptació (3) 0,00

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 2. 461.030,18
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5) 2.958.857,51
Marge d’incompliment  -497.827,33
% Variació de la despesa computable (5-1/1) 22,03%
 
2.4. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
2.4.1. Deute públic:  
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al 
subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les 
entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats 
consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats recursos que estableix la regulació 
especial que determina la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a 
l'exercici 2014). 
 
El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 
2.4.2. Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 8,67 dies.  
  
3. FONAMENTS DE DRET 
 
Es fonamenta en la  normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector 
públic local, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament 
d'informació. 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

(LOEPSF). 
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 

públic. 
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- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. 
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre 

comptable de factures en el sector públic. 
- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM). 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària 
(articles 54.7 i 146.1). 

- Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. 

- Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'. Estat per a l'any 2013. 
- Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul 

del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques. 
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 

desenvolupament de l'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals 
(Reglament). 

- Ordre Ministerial HAP / 2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM), modificada per 
l'Ordre HAP / 2082/2014, de 7 de novembre. 

 
Altres disposicions o guies d'aplicació: 
- Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, 

publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i 
Hisenda. 

- Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per 
corporacions locals, 3a edició. IGAE. 

- Guia publicada per la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats 
Locals, per a l'emplenament de l'Aplicació del càlcul del Període mitjà de pagament. 

- Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
- Reglament (CE) no 2516/2000 del Parlament Europeu i del Consell de 7 de novembre de 

2000 que modifica els principis comuns del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals de la Comunitat (SEC 95) pel que fa als impostos i les cotitzacions socials i pel 
qual es modifica el Reglament (CE) no 2223/96 del Consell 

- Reglament (CE) no 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, relatiu al Sistema Europeu 
de Comptes Nacionals i Regionals de la Comunitat. 

- Reglament (CE) nº479 / 2009 del Consell, de 25 de maig de 2009, relatiu a l'aplicació del 
Protocol sobre el procediment aplicable en cas de dèficit excessiu. 

- Directiva 2011/7 / UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de febrer de 2011 per la 
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

- Reglament nº 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig (DOCE. 
2013.06.26), que aprova el SEC 2010. 

 
4. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D' ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I SOSTENIBILITAT 
 

4.1. Incompliment, amb pla econòmic financer vigent . 
 
La liquidació del pressupost de l’entitat local incompleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i la regla de la despesa. 
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La necessitat de finançament que es dedueix de la liquidació de l’exercici 2014, objecte 
d’aprovació, es situa en -332.209,90, inferior en 227.701,24 euros a la prevista en el pla 
econòmic financer per a l’exercici de referència. 
 
La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2014 no compleix la regla de la 
despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sota del 
pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de -497.827,33 €. 
 
La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 10,31%. 
 
El període mitjà de pagament és de 8,67 dies, està dins del que estableix la vigent 
normativa reguladora. 
 
L'entitat local té un pla econòmic financer en vigor amb horitzó 2015, per la qual cosa ha 
d'adoptar les mesures oportunes a fi que al venciment es compleixin els objectius 
d'estabilitat i regla de la despesa. Pel que fa als indicadors de solvència i liquiditat; no es 
compleixen les previsions referents a Romanent de Tresoreria i al volum de deute sobre 
els ingressos corrents liquidats, i es compleixen, en canvi, les previsions referents a 
l’Estalvi corrent després de les amortitzacions. 
 
Caldrà trametre el seguiment del Pla a l’òrgan de tutela financera. 

 
Els membres de la Corporació es donen per assabentats. 

 
6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014. 
 

1. ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre de 
2014, el resultat següent: 
 
1.1. Pressupost de despeses:   
1. Exercici en curs: 
Pressupost inicial de despeses:    3.046.058,99   
Modificacions de despeses:    627.117,64   
Pressupost definitiu de despeses:    3.673.176,63   
Despeses autoritzades:   3.449.135,32   
Despeses compromeses:   3.449.135,32
Obligacions reconegudes:  3.449.135,32
Despeses ordenades:  2.714.606,90   
Pagaments realitzats:   2.710.721,52   
Obligacions pendents de pagament:   738.413,79   
 
2.  Exercicis tancats : 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a inici d’exercici: .......381.330,82 € 
Modificacions saldo inicial i anul·lacions: .......................................................... 0,00 € 
Prescripcions: ................................................................................................... 0,00 € 
Pagaments realitzats: .............................................................................376.101,27 € 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: ..... 5.229,55 € 
______________________________________________________________________                                                                                                         
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 TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: ...................... 743.643,34 € 
 
1.2. Pressupost d’ingressos:  
1. Exercici en curs : 
Pressupost inicial d’ingressos:   3.046.058,99   
Modificacions d’ingressos:  627.117,64   
Pressupost definitiu d’ingressos:  3.673.176,63   
Drets reconeguts:   3.149.877,60   
Drets anul·lats:   36.714,31   
Drets cancel·lats:   0,00     
Drets reconeguts nets:   3.113.163,29   
Recaptació neta:   2.440.175,46   
Drets pendents de cobrament:   672.987,83   
 
2. Exercicis tancats :  
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: ............................. 1.463.899,18 € 
Modificacions saldo inicial: ................................................................... -117.631,13 € 
Drets anul·lats: ................................................................................................. 0,00 € 
Recaptació: ............................................................................................406.579,45 € 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: .................................939.688,60 € 
______________________________________________________________________ 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: .....................  1.612.676,43 € 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

      Drets  Obligacions  Ajustos  Resultats  

      
Reconeguts 

Nets  
Reconegudes 

Netes 
  Pressuposta

ris 
a. Operacions 
corrents   

2.810.021,61 2.256.470,02
  

553.551,59

b. Altres operacions no financeres 303.141,68 1.136.027,08   -832.885,40
1. Total operacions no financeres (a+b) 3.113.163,29 3.392.497,10   -279.333,81
2. Actius 
financers     

0,00 0,00
  

0,00

3. Passius financers   0,00 56.638,21   -56.638,21
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI 

3.113.163,29 3.449.135,31
  

-335.972,02

AJUSTOS:             
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 408.940,

41   
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 

  
40.325,0

0   
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici   0,00   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT       113.293,39

 
1.4. Romanent de tresoreria:  
       IMPORTS ANY 2014 
1. (+) Fons líquids       150.009,46
2. (+) Drets pendents de cobrament 

  
1.623.826,5

8

 
(+) del Pressupost corrent 672.987,8

3   

 
(+) de Pressupostos tancats 939.688,6

0   



 

14 
 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

 (+) d'operacions no pressupostàries 11.150,15   
 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00   
3. (-) Obligacions pendents de pagament   974.907,14

 
(+) del Pressupost corrent 738.413,7

9   
 (+) de Pressupostos tancats 5.229,55   

 
(+) d'operacions no pressupostàries 231.263,8

0   
 (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00   
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)   798.928,90
II. Saldos de dubtós cobrament   653.978,92
III. Excés de finançament afectat   70.568,75
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - 
III)   

74.381,23

 
1.5. Romanents de crèdit:  
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 224.041,32 € (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals). Estan 
formats pels romanents d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria 
figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de 
finançament afectat: 
 
  - Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos 
afectats, amb el següent detall: 
 

partida 
despeses denominació inversió  pressupost  

obligacions 
reconegudes 

netes 

obligacions 
reconegudes 

tancats 

pendent 
d'executar  

a incorporar 
forçosament  

011/9130001 Devolució préstec pont 430.100,00 40.325,00 319.206,25 70.568,75   70.568,75    
 

- Devolució préstec pont: per import de 70.568,75 € 
 
  A incorporar     
 No incorporar Inc. oblig. Inc. no oblig.  TOTAL 
Crèdit disponible: 153.472,57 70.568,75 0,00  70.568,75 
Reserva de crèdit: 0,00 0,00 0,00  0,00 
Autoritzacions: 0,00 0,00 0,00  0,00 
Compromisos: 0,00 0,00 0,00  0,00 
TOTAL: 153.472,57 70.568,75 0,00 70.568,75 

 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finança ment derivada de la liquidació del 
pressupost. 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària. 
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L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de -332.209,90 €, 
d'acord amb el següent detall: 
 

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   
Ingressos no financers 3.113.163,29 
Despeses no financeres 3.392.497,10 
Dèficit no financer -279.333,81  
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  -94.375,11 
PTE 33.904,92 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 -7.594,10 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 3.052.693,10 
Despeses ajustades 3.384.903,00 
Necessitat de finançament -332.209,90 

 
1.7. Compliment de la regla de la despesa  
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb aquell 
que es desprèn de la liquidació de 2014. 
 
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de 
la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i 
transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- 
els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de 
la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la 
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 
2013 al 2014 és del 1,5% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter 
permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis 
normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2014 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, 
l'entitat local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de -497.827,33. 
 

Concepte 

Liquidació 
exercici 2013  

Liquidació 
exercici 

2014 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 2.757.8 18,87 3.388.282,13
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AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC) 7.594,10 -7.594,10
-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 0,00
+/-Execució d'avals. 0,00
+Aportacions de capital. 0,00
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 7.594,10 -7.594,10
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 0,00
+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00
+/-Arrendament financer. 0,00
+Préstecs 0,00
-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 
2012 0,00
-Inversions realitzades per la Corporació local per 
compte d'altres Administracions Públiques 0,00
Altres 0,00 0,00
Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 2.765.412,97 3.380.688,03
-Pagaments per transferències (i altres operacions 
internes) a altres ens que integren la Corporació Local 0,00 0,00
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents 
de la Unió Europea o d'altres Administracions 
públiques 340.752,69 421.830,52

Unió Europea 0,00
Estat 0,00

Comunitat Autònoma 255.626,05 19.972,00
Diputacions 66.913,21 380.797,79

Altres Administracions Públiques 18.213,43 21.060,73

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00
 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació  0,00
Total despesa computable a l'exercici (1)  2.424.660,28 2.958.857,51
Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,015
Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   2.461.030,18
+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació (3) 0,00
- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació (3) 0,00

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)  2.461.030,18
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5) 2.958.857,51
Marge d’incompliment  -497.827,33
% Variació de la despesa computable (5-1/1) 22,03%
 
1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1.8.1. Deute públic:  
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L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de 
les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats recursos que estableix la 
regulació especial que determina la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, 
de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i que és 
aplicable per a l'exercici 2014). 
 
El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 
    Nivell de deute viu  Import  
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 2.810.021,61
2 (-) CCEE 10.907,29
3 (-) QQUU  0,00
4 (-) ALTRES 0,00
5   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 2.799.114,32
6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 152.134,86
7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 136.351,62
8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 10,31%
 
1.8.2. Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 8,67 dies.  
 
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 
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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. 
 
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 
financer durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del 
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de 
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament 
net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del 
superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició 
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució 
i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les 
liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses 
o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les 
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la 
situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres 
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i 
despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada 
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit 
del deute.  
 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
Per tant,  
 
RESOLC:  
 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes consolidats 
figura a la part. 
 
2. Fer el seguiment del pla econòmic financer aprovat i formulat per l'any 2014 i el 
següent per corregir el desequilibri.  
 
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.  
 
4. Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministeri d’Administracions Públiques 

 
Els membres de la Corporació es donen per assabentats. 
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7. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de l’ expedient de modificació de 
crèdits núm. 1/2015 amb la modalitat de transferènc ia de crèdits entre partides de 
la mateixa àrea de despesa. 

 
Atès l’Informe de Secretaria de data 25 de febrer de 2015 sobre la legislació aplicable i 
el procediment a seguir, atesa la memòria de l’Alcaldia i l’Informe d’Intervenció de data 4 
de març de 2015, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar, i de 
conformitat amb l’establert en els articles 179.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
40.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I, del 
títol VI, 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, en matèria de pressupostos,  
 
RESOLC 
 
Primer.  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2015, amb la modalitat de 
transferència de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, d’acord al 
següent detall: 
 
Altes en partides de despeses 
Partida Descripció Euros 

150 1300001 PERSONAL LABORAL FIX: CAPATÀS 190,57 
332 1300002 PERSONAL LABORAL FIX: CULTURA 224,70 
334 1300003 PERSONAL LABORAL FIX: EMISSORA 416,73 
340 1300005 PERSONAL LABORAL FIX: ESPORTS 166,23 
920 1300006 PERSONAL LABORAL FIX: BRIGADA 583,10 
321 1300007 PERSONAL LABORAL FIX: LLAR INFANTS 1.153,24 
920 1300008 PERSONAL LABORAL FIX: OFICINES 367,50 
241 1310001 PERSONAL LABORAL: TELECENTRE 108,49 
232 1310002 PERSONAL LABORAL: SERVEIS SOCIALS 138,45 
920 1310003 PERSONAL LABORAL: OFICINES 189,47 

920 1310005 PERSONAL LABORAL: BRIGADA 120,22 

  
TOTAL DESPESES 3.658,70 

 
Baixes en partida de despeses 
Partida Descripció Euros 

920 1200000 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES 
FUNCIONARIS 2.117,92 

920 1210000 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 1.540,78 

  
TOTAL DESPESES 3.658,70 

 
Segon . Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera 
sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre’n còpia a l’Administració del Estat 
i a la comunitat autònoma. 

 
Tercer . Contra la seva aprovació, en virtut de l’establert en l’article 113 de la Llei 
7/1985, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en 
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la forma i terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la citada jurisdicció. 

 
Els membres de la Corporació es donen per assabentats. 

 
8. Donar compte del Decret de l’Alcaldia d’aprovaci ó del Pla Pressupostari a mig 

termini pel període 2016-2018. 
 
En data 9 de març de 2015 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla 
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute 
públic i la regla de la despesa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques 
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus 
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària 
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de conformitat amb 
la regla de la despesa.  
 
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran 
un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:  
 
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de 
les respectives Administracions Públiques. 
 
2.2.2. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte 
tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a 
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. 
 
2.2.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions 
d'ingressos i despeses. 
 
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a 
llarg termini de les finances públiques. 
 
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina 
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris 
a mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals. 
 
RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018, d’acord 
amb el següent detall: 
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LIQUIDAC

IÓ 
PREV 
LIQ 

PREVISI
Ó 

PREVISI
Ó 

PREVISI
Ó 

INGRESSOS 2014 2015 2016 2017 2018 

Capítol 1 1.219.551 
1.210.0

00 
1.210.00

0 
1.210.00

0 
1.210.00

0 
Capítol 2 25.524 17.000 17.000 17.000 17.000 
Capítol 3 652.150 600.224 600.224 600.224 600.224 
Capítol 4 912.731 871.815 870.064 870.064 870.064 
Capítol 5 64 18.100 18.100 18.100 18.100 
Ingressos 
corrents  2.810.022 

2.717.1
40 

2.715.38
9 

2.715.38
9 

2.715.38
9 

Capítol 6 0 0 0 0 0 
Capítol 7 303.142 66.535 0 0 0 
Ingressos de 
capital 303.142 66.535 0 0 0 
Capítol 8 0 70.569 30.244 0 0 
Capítol 9 0 0 0 0 0 
Ingressos 
financers 0 70.569 30.244 0 0 
INGRESSOS 
TOTALS  3.113.163 

2.854.2
44 

2.745.63
2 

2.715.38
9 

2.715.38
9 

            
DESPESES 2014 2015 2016 2017 2018 
Capítol 1 899.962 916.052 916.052 916.052 916.052 

Capítol 2 1.209.135 
1.209.0

72 
1.209.07

2 
1.209.07

2 
1.209.07

2 
Capítol 3 4.763 6.800 2.154 1.556 1.468 
Capítol 4 142.610 135.450 135.450 135.450 135.450 
Capítol 5 0 0 0 0 0 
Despeses 
corrents  2.256.470 

2.267.3
74 

2.262.72
8 

2.262.13
0 

2.262.04
2 

Capítol 6 1.111.764 398.298 299.101 337.389 11.000 
Capítol 7 24.263 22.340 22.340 22.340 22.340 
Despeses de 
capital 1.136.027 420.638 321.441 359.729 33.340 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 56.638 56.638 46.557 16.313 16.313 
Despeses 
financeres 56.638 56.638 46.557 16.313 16.313 
DESPESES 
TOTALS  3.449.135 

2.744.6
50 

2.630.72
5 

2.638.17
2 

2.311.69
5 

 
SEGON. Trametre, abans del 15 de març,  el pla pressupostari a mig termini al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
TERCER. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del 
pla pressupostari a mig termini. 

 
Els membres de la Corporació es donen per assabentats. 
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I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent 
les dinou hores i quaranta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

          
Vist i plau 

         L’Alcalde 
 
 
 
 
 
            Joan Jordi Boronat Ferré 

 


