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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 

De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 27 d’abril de 2017. 
 
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 Alfred Blanch Farnós, assistit per la  Secretària acctal.  
Isabel Verge Caballé, essent les vint hores del dia 27 d’abril de 2017, per celebrar 
Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
Assistents: 
 

 Alcalde:  Sr.  Sr. Alfred Blanch Farnós 

 Regidors:  Sra. Montse Rodríguez Arasa  
Sra. Judit Lleixà Solà  
Sr. Antonio Ollés Molías 
Sr. Adrián Batiste Cuartero  
Sra. Laia Pla Coto 
Sr. Joan Abella Calduch 
Sr. Manel Crespo Liñan  
Sr. Javier Boqué Piñol 

 

 Excusen la seva presència:  Sr. March March Mayo 
Sra. Eva C. Franch Cases 

 
Secretaria acctal. de la Corporació:  Isabel Verge Caballé 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 23 de febrer de 2017. 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.  
3. Donar compte del pas de CiU a PDeCAT. 
4. Aprovació, si s’escau, Atorgament del premi del reconeixement al Mèrit Planer. 
5. Nomenament, si escau, Jutge/essa de Pau Titular. 
6. Aprovació, si s’escau, xifra de població del Padró Municipal d’Habitants a 1 de 

gener de 2017. 
7. Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en 

relació a la futura rotonda ubicada ela Carretera de la Galera, el Passeig de la 
Generalitat i altres.  

8. Aprovació, si s’escau, Subvencions Entitats Culturals i Esportives 2017. 
9. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festivitat de Sant Gregori 2017. 
10. Donar compte del Pla pressupostari a mig termini pel període 2018-2020. 
11. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 
12. Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment de l’objectiu 

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

13. Donar compte de l’informe sobre la morositat. 
14. Donar compte de l’expedient de modificació de crèdits 01/2017. 
15. Donar compte de l’informe complementari de l’expedient d’aprovació del 

pressupost 2017. 
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16. Aprovació, si s’escau, expedient de provisions per dubtós cobrament de drets 
reconeguts en exercicis anteriors. 

17. Aprovació, si s‘escau, de l’expedient de baixes de drets reconeguts d’exercicis 
anteriors pendents de cobrament. 

18. Aprovació, si s’escau, rectificació de l’inventari de béns i drets a 31 de desembre 
de 2016. 

19. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdit núm. 2/2017. 
20. Ratificació, si s’escau, acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 

09/03/2017 sobre l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) del 
municipi de Santa Bàrbara. 

21. Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
El Sr. Alcalde proposa als membres de la Corporació  la inclusió en el ordre del dia 
d’un punt d’urgència, que es debatrà en finalitzar els punts que consten a l’ordre del 
dia i que porta per títol: Aprovació, si s’escau, Moció conjunta els grups municipals de 
CiU, EP i PP de demanda d’un estudi per detectar fugues d’aigua. 
La urgència és ratificada per unanimitat de tots els membres de la Corporació. 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 23 de febrer de 

2017. 
 
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de 
la Corporació. 
 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia des del número 08/2017 de 03 de març, 
fins el número 20/2017, de 24 d’abril, ambdós inclosos. 
Restant el Ple assabentat. 
 

3. Donar compte del pas de CiU a PDeCAT. 
 
Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu: 
 
“Els/Les sotasignats/des en virtut de la nostra condició de membres de l’ 
Ajuntament de Santa Bàrbara compareixen i com millor s’escaigui en Dret, 
 
MANIFESTEN: 
Que, mitjançant el present escrit sol·licitem modificar la denominació del Grup 
Municipal de Convergència i Unió “CIU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata 
“PDeCAT” en base als següents 
                                                                FETS 
PRIMER.- A les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura de 
Convergència i Unió obtingué 7 regidors, els quals subscrivim  el present escrit. 
SEGON.- A principis del mandat ens vam constituir com a grup municipal de 
Convergència i Unió, als efectes de la nostra actuació corporativa en els termes 
previstos per la normativa aplicable. 
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TERCER.- El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va declarar 
de forma explícita la voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la 
qual es troba en fase de liquidació. 
QUART.- En data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va 
aprovar un acord de Transitorietat a través de la qual l’acció política de CDC la 
desenvoluparia la nova força política, el Partit Demòcrata Europeu Català 
“PDeCAT”. 
Amb els anteriors fets són  d’aplicació els següents 
 
                                                  FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- Els grups polítics municipals els trobem regulats a: 

  

 Els articles 20.1.c) i 73.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del  règim local. 

 

 Els articles  50 i 51 del 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. 

 

 Els articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual        
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats       
locals. 

 
Per bé, que es persegueix que els grups municipals es configurin a partir de les 
candidatures electorals, el nostre ordenament no oblida ni desconeix la realitat de 
les coalicions electorals i federacions de partits, i que aquestes puguin finalitzar al 
llarg del mandat o es puguin dissoldre si així ho acorden els òrgans competents, 
respectivament, sense penalitzar  als partits polítics que les integrin. 
 
Altrament, en l’esmentada normativa estatal i autonòmica no s’estableix cap 
regulació que impedeixi modificar la denominació d’un grup polític municipal, en 
aquest sentit, no es diu tampoc que els grups polítics municipals hagin d’adoptar el 
mateix nom que els partits, federacions, etc. pels quals varen concórrer els seus 
membres a les eleccions. 
 
En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del grup per 
una altra que no es correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política 
per la qual es van presentar com a candidatura a les eleccions locals. En el present 
supòsit la federació de Convergència i Unió, formació a través de la qual ens vam 
presentar, està en un procés de dissolució, i l’acció política de Convergència 
Democràtica de Catalunya s’ha vist substituïda per la nova formació Partit 
Demòcrata Europeu Català, el que justifica la legitimitat del canvi de denominació 
sol·licitat. 
 
SEGON.- El canvi de denominació sol·licitat no causa perjudici a cap dels Grups 
Municipals existents al no ser susceptible de confusió amb cap d’ells. I és subscrit 
per tots els membres del grup municipal. 
 
Per l’anterior, 
 
DEMANEM:  
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1.-Que, es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti, es tinguin per fetes les 
anteriors manifestacions, s’admetin, i en els seus mèrits s’acordi modificar la 
denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió “CIU” a Grup Municipal de 
Partit Demòcrata “PDeCAT”. 
 
2.- Que, es doni compte del canvi de denominació al Ple Municipal.” 
 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 

 
4. Aprovació, si s’escau, Atorgament del premi del reconeixement al Mèrit 

Planer. 
 

Efectuada la reunió del jurat del Reconeixement al Mèrit Planer de Santa Bàrbara 
2017, celebrada a la biblioteca municipal J. Escudé, el proppassat 19 d’abril, a les 
20,00 hores. 
 
Aquest, òrgan selectiu, proposa al Ple de la Corporació Municipal: 
Que atorgue el premi al del Reconeixement al Mèrit Planer 2017 al Sr. Paco 
Casadó Pla.  
 
El Sr. Alcalde, els hi faré cinc cèntims de com va anar l’elecció, com ja saben són 
les entitats del poble les que presenten una candidatura explicant els arguments en 
que es fonamenta la seva proposta desprès es va passar a la votació que va donar 
el resultat següent: 
Glòria Espuny Roé  3 vots 
M. Jesús Pla Farnós 1 vot 
Paco Romeu Cid  4 vots 
Paco Casadó Pla  7 vots 
Marisín Subirats Rodrigo 1 vot 
 
Vist el resultat de la votació i seguint les bases del premi es va fer necessària una 
segona i última votació entre les dues candidatures més votades, el resultat de la 
segona votació va ser la següent: 
Paco Romeu Cid  6 vots 
Paco Casadó Pla  11 vots 
 
És per aquest motiu que s’ha proposat l’atorgament al Sr. Casadó com a 
Reconeixement al Mèrit Planer 2017, és un acte públic que es convoca per a la 
vespra de la festivitat de sant Gregori a la que tothom està convidat. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, felicitar el Sr. Casadó pel 
reconeixement obtingut. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo. 
 
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’EP, la nostra felicitació ja que és 
una persona estimada pel poble i per les associacions. 
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El Sr. Alcalde, tots estem d’acord que ha estat una persona implicada en les 
entitats i associacions del poble i han estat les mateixes entitats les que han volgut 
qui sigui reconegut en aquest Xè reconeixement al Mèrit Planer felicitar en nom de 
tot el Consistori al guanyador del Reconeixement al Mèrit Planer, el Sr. Francisco 
Casadó Pla. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió Plenària el regidor Sr. Adrián Batiste 
Cuartero. 
 
La proposta es aprovada pe unanimitat de tots els membres presents de la 
Corporació. 

 
5. Nomenament, si escau, Jutge/essa de Pau Titular. 

 
1. ANTECEDENTS  
 
1. En aquest Ajuntament es tramita l’expedient per nomenar jutge de pau titular 
d’aquest municipi. 
 
2. La  Secretària Interventora acctal. va emetre l’informe jurídic sobre el 
procediment a seguir, el qual consta a l’expedient. 
 
3. Per edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 21, de 
data 31 de gener de 2017, es va fer la convocatòria pública per cobrir les places de 
què es tracta i, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han presentat instància 
les persones següents: 
 

 M. R. L. 

 J. A. S. S. 

 I. F. F. 
 
Totes elles reuneixen els requisits establerts legalment. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb els articles 101.2 de la Llei 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i 6 
del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, correspon al Ple de 
la Corporació efectuar proposta de nomenament del jutge de pau titular i del 
suplent d’aquest municipi, per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria 
absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions 
legals, hagin presentat instància en la convocatòria pública. 
 
Per això el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següent , ACORD: 
 
Escollir el Sr. J. A. S. S., per exercir el càrrec de jutge de pau titular d’aquest 
municipi, i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya per conducte del Jutjat de 1a Instància i Instrucció 
d’Amposta. 
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El Sr. Alcalde, explica que s’han presentat tres candidats i un cop valorades les 
sol·licituds i tenint en compte que l’actual Jutge de pau també ha sol·licitat 
continuar amb el càrrec, es va considerar adient que continués. 

 
6. Aprovació, si s’escau, xifra de població del Padró Municipal d’Habitants a 1 

de gener de 2017. 
 
ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del 
Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2017, que recullen el 
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016. 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions 
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en 
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la 
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al 
mes de març de 2017. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la 
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 
d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments 
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població. 
 
Per tot això, al Ple de la Corporació es proposa, ACORDAR: 
 
PRIMER. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del 
Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 
2017, i que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions 
dutes a terme durant l’exercici 2016. El resum que s’aprova és el següent: 

 
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 

  
Homes 

    
Dones 

  
Població 

Districte Secció Homes  %T.Homes %Total  Dones %T.Dones %Total Població %Total 

        01 001 1.046 50,75 53,95  1.015 49,25 54,45 2.061 54,19 

Total districte 01 1.046 50,75 53,95  1.015 49,25 54,45 2.061 54,19 

02 001 893 51,26 46,05  849 48,74 45,55 1.742 45,81 

Total districte 02 893 51,26 46,05  849 48,74 45,55 1.742 45,81 

 

TOTAL MUNICIPI 

 
 

1.939 

 
 

50,99 

  
 

1.864 

  
 

49,01 

 
 

3.803 
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SEGON. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2017, que resulta 
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels 
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del 
que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre 
la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat  dels 
membres presents de la Corporació. 

 
7. Aprovació, si s’escau, verificació del text refós de la modificació puntual de 

les Normes Subsidiàries en relació a la futura rotonda ubicada ela Carretera 
de la Galera, el Passeig de la Generalitat i altres.  
 
Atenent que la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió del 
dia 9 de febrer de 2017, adoptà l’acord de suspendre la tramitació establerta en 
l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la modificació 
puntual de les Normes subsidiàries i de planejament del municipi referent a la futura 
rotonda ubicada entre la carretera de la Galera, passeig de la Generalitat i altres, 
d’aquest municipi, redactada  pel despatx d’Arquitectura Mesquearquitectura, SCP, a 
instància d’aquest Ajuntament, fins la presentació d’un text refós que incorpori les 
prescripcions fixades en el propi acord esmentat. 
Atenent que s’ha presentat el text refós i que aquest incorpora les prescripcions 
establertes per la Comissió d’urbanisme: 
 La modificació no representa cap tipus d’increment del sostre edificable. 
 Modificació de la zona verda augmentant la seva superfície en 109,27 m2 
 Augmentant la superfície de les voreres en 240,96 m2 
 Reduint la zona d’equipaments en 489,46 m2 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Verificar el Text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries 
de planejament del municipi referent a la futura rotonda ubicada entre la carretera de 
la Galera, passeig de la Generalitat i altres, redactada  pel despatx d’Arquitectura 
Mesquearquitectura, SCP, a instància d’aquest Ajuntament. 
SEGON. Donar trasllat del text refós a la Comissió Territorial d’urbanisme de les 
Terres de l’Ebre instant la seva definitiva aprovació i publicació per a la seva 
efectivitat. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat  dels 
membres presents de la Corporació. 

 
8. Aprovació, si s’escau, Subvencions Entitats Culturals i Esportives 2017. 

 
Entitat Import 

proposat 
Associació de jubilats i pensionistes  600,00 
Associació de Dones Planeres 1.600,00 
Associació Aragonesa Planera 150,00 
Coral Santa Bàrbara 400,00 
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Grup Teatral Planer 600,00 
Banda de la Unió Musical Jaume Balmes 600,00 
Associació de Mares i Pares de l’Escola Jaume Balmes 600,00 
Associació de Mares i Pares de l’Institut Les Planes 500,00 
Club de Twirling Santa Bàrbara 2.500,00 
Societat de Caçadors Sant Gregori 300,00 
Club Ciclista Santa Bàrbara 500,00 
Club de Futbol Santa Bàrbara 13.000,00 
Penya Amics dels Cavalls 700,00 
Associació de DJ’s 150,00 
Centre d’Estudis Planers 350,00 
Associació Paintball 500,00 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els vots favorables dels set membres del PDeCAT, un del PP i una abstenció 
d’EP. 

 
9. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festivitat de Sant Gregori 2017. 
 

En referència a: 
 
a) La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb 

bous. 
 
El qui subscriu, com a Alcalde-President d’aquest Ajuntament, formula la present 
 

MEMÒRIA 
 

De tots és coneguda l’arrelada tradició d’aquesta població, a l’igual que en altres 
poblacions de la comarca, pel que fa a la celebració de les populars festes amb 
bous, correbous en carrers o plaça, no fixa, construïda a l’efecte, reunint les 
suficients garanties de solidesa i seguretat. 
 
Aquestes festes tradicionals i populars ja es celebraven a la nostra població a 
l’any 1928 segons els programes de festes conservats de les Festes Majors que 
en aquella època i fins l’any 1976 es celebraven al voltant de la diada del patró 
sant Gregori.  
 
Per tal de fer més palesa aquesta tradició popular, l’any 2014 vam recuperar la 
celebració dels correbous per la diada del nostre patró, Sant Gregori, i aquest any 
2017 tenim la voluntat de continuar-ho i incloure-ho dintre de la programació de la 
Festivitat Patronal: 
  

 Dia 13 maig (dissabte) 
 

o 8.00 h a 9.00 h Bou capllaçat. 
 
De la ramaderia d’Hilario Príncep Martínez, i  per carrers de la població (s’adjunta 
circuit).  
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Considerada que sigui la present Memòria pel Ple de la Corporació Municipal per 
a la finalitat al principi esmentada, prega que s’informi favorablement i amb això 
pugui ser realitzat-autoritzat degudament la celebració d’aquesta festa tradicional 
amb bous. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els vots favorables dels set membres del PDeCAT, un del PP i una abstenció 
d’EP. 

 
10. Donar compte del Pla pressupostari a mig termini pel període 2018-2020. 

 
Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu: 

 
“1. ANTECEDENTS 

 
En data 10 de març de 2017 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del 
pla pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i regla de la despesa. 
 
 
2. 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 partir del qual es 
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i regla de la despesa.  
 
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans 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, deute públic i regla de la despesa 
de les respectives Administracions Públiques. 
 
2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i 
de 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 quals 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, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
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 del 
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pressupostos anuals. 
 
Per tant,  
 
HE RESOLT  
 
PRIMER. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2018 a 2020, 
d’acord amb el següent detall: 

 

  LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020 

Capítol 1 1.703.939 1.372.000 1.372.000 1.372.000 1.372.000 

Capítol 2 43.390 20.000 20.000 20.000 20.000 

Capítol 3 623.395 631.030 631.030 631.030 643.651 

Capítol 4 988.198 976.090 917.000 917.000 917.000 

Capítol 5 20.512 19.050 19.050 19.050 19.050 

Ingressos corrents  3.379.433 3.018.170 2.959.080 2.959.080 2.971.701 

Capítol 6 0 0 0 0 0 

Capítol 7 5.195 205.495 150.766 47.971 47.971 

Ingressos de capital 5.195 205.495 150.766 47.971 47.971 

Capítol 8 0 0 0 0 0 

Capítol 9 192.000 0 0 0 0 

Ingressos financers 192.000 0 0 0 0 

INGRESSOS TOTALS  3.576.628 3.223.665 3.109.846 3.007.051 3.019.671 

            

DESPESES 2016 2017 2018 2019 2020 

Capítol 1 838.203 975.488 985.243 995.095 1.005.046 

Capítol 2 1.190.410 1.238.530 1.238.530 1.238.530 1.238.530 

Capítol 3 1.760 2.500 2.008 1.756 1.502 

Capítol 4 118.427 143.273 145.000 145.000 145.000 

Capítol 5 0 0 0 0 0 

Despeses corrents  2.148.799 2.359.791 2.370.780 2.380.381 2.390.078 

Capítol 6 730.730 696.342 600.000 500.000 500.000 

Capítol 7 22.327 22.330 22.330 22.330 22.330 

Despeses de capital 753.057 718.672 622.330 522.330 522.330 

Capítol 8 0 0 0 0 0 

Capítol 9 46.557 35.252 96.032 67.798 39.323 

Despeses financeres 46.557 35.252 96.032 67.798 39.323 

DESPESES TOTALS  2.948.413 3.113.715 3.089.142 2.970.508 2.951.732 

 
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.” 

 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 
 



 

11 

 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

11. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016. 
 

Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu: 
 

“1. ANTECEDENTS 
 
1.1 En data 16 de febrer de 2016 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la 
intervenció de la corporació. 
 
1.2 En data 21 de febrer de 2016 la secretaria va emetre informe sobre la 
tramitació de la liquidació del pressupost del 2016. 
 
1.3. En data 21 de febrer de 2016 la intervenció va emetre informe sobre el 
compliment dels resultats obtinguts a la liquidació. 
 
1.4 En data 21 de febrer de 2016 la intervenció va emetre informe sobre el càlcul 
dels objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla 
de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 
2016. 
 
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 a 31 de desembre del 
mateix exercici, s'obté el següent resultat:  
 
 
1.5.1. Pressupost de despeses:  

 

1. Exercici en curs: 
 Pressupost inicial de despeses: 3.003.621,00 

Modificacions de despeses: 311.558,75 

Pressupost definitiu de despeses: 3.315.179,75 

Despeses autoritzades: 2.948.417,60 

Despeses compromeses: 2.948.417,60 

Obligacions reconegudes: 2.948.413,18 

Despeses ordenades: 2.533.663,35 

Pagaments realitzats: 2.533.663,35 

Obligacions pendents de pagament:    414.749,83 

  2.  Exercicis tancats : 
 Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:    245.073,30 

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:             95,62 

Pagaments realitzats:    244.310,68 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:           667,00 

  CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:      415.416,83 
 

1.5.2. Pressupost d’ingressos: 
 

1. Exercici en curs: 
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Pressupost inicial d’ingressos: 3.003.621,00 

Modificacions d’ingressos: 311.558,75 

Pressupost definitiu d’ingressos: 3.315.179,75 

Drets reconeguts: 3.655.520,72 

Drets anul·lats: 78.892,88 

Drets cancel·lats: 0,00 

Recaptació neta: 2.619.241,07 

Drets pendents de cobrament: 957.386,77 

  2. Exercicis tancats : 
 Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 1.309.237,73 

Baixes: -67.396,55 

Recaptació: 351.937,49 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 889.903,69 

  DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 1.847.290,46 
 

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

 
1.5.4. Romanent de tresoreria: 

 
COMPONENTS IMPORTS ANY 2016 

1. (+) Fons líquids 

 

809.462,72 

2. (+) Drets pendents de cobrament 

 

1.856.995,83 

 

(+) del pressupost corrent 957.386,77 

 

 

(+) de pressupostos tancats 889.903,69 

 

 

(+) d'operacions no pressupostàries 9.705,37 

 3. (-) Obligacions pendents de pagament  

 

650.608,81 

 

(+) del pressupost corrent 414.749,83 

 

 

(+) de pressupostos tancats 667,00 

 

 

(+) d'operacions no pressupostàries 235.191,98 

 

    
DRETS RECONEGUTS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT 

    

 NETS RECONEGUDES NETES   PRESSUPOSTARI 

 

a. Operacions corrents 

 

3.379.433,25 2.148.799,34 

 

1.230.633,91 

 

b. Operacions de capital 

 

5.194,59 753.056,88 

 

-747.862,29 

1. Total operacions no financeres (a+b) 3.384.627,84 2.901.856,22 

 

482.771,62 

 

c. Actius financers 

 

0,00 0,00 

 

0,00 

 

d. Passius financers 

 

192.000,00 46.556,96 

 

145.443,04 

2. Total operacions financeres (c+d) 192.000,00 46.556,96 

 

145.443,04 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) 3.576.627,84 2.948.413,18 

 

628.214,66 

AJUSTOS: 

      

 

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 168.052,80 

 

 

4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 

 

30.243,75 

 

 

5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 

 

0,00 

 II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5) 

  

198.296,55 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 

  

826.511,21 
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4. (+) Partides pendents d'aplicació 

 

0,00 

 

(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva 0,00 

 

 

(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 0,00 

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 

 

2.015.849,74 

II. Saldos de cobrament dubtós 

 

725.877,84 

III. Excés de finançament afectat 

 

0,00 

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

 

1.289.971,90 

  
No hi ha despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), i els creditors 
per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 795,14. Per la qual cosa el romanent 
de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 1.289.176,76.  
 

1.5.5. Romanents de crèdit: 
 

El total de romanents de crèdit ascendeix a 366.766,57€. 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, en aquest cas no n’hi ha. 
 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament 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 -15.530,23 
d'acord amb el següent detall: 

 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 3.384.627,84 

Despeses no financeres 2.901.856,22 

Superàvit no financer 482.771,62 

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -540.772,95 

PTE 42.471,10 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 0,00 

Adquisicions Pagament Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 2.886.325,99 
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Despeses ajustades 2.901.856,22 

Necessitat de finançament -15.530,23 

 
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 2015 
amb aquell que es desprèn de la liquidació del 2016. 
 
La despesa computable de l'exercici 2016 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, les despeses finançades amb 
superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem 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. 
 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2015 al 2016 és del 1,8% 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 2016 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 -
630.886,95. 

 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2015 
Liquidació 

exercici 2016 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 2.330.418,87 2.900.544,76 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 0,00 0,00 

-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.   0,00 

+/-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 

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres 
Administracions Públiques 

  0,00 

Altres  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del 
deute 

2.330.418,87 2.900.544,76 

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres   0,00 
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ens que integren la Corporació Local 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió 
Europea o d'altres Administracions públiques 

337.132,27 176.340,12 

Unió Europea 55.419,27 0,00 

Estat 0,00 0,00 

Comunitat Autònoma 67.827,32 16.320,00 

Diputacions 160.690,94 125.033,38 

Altres Administracions Públiques 53.194,74 34.986,74 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00 0,00 

- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació   0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 1.993.286,60 2.724.204,64 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,018   

Despesa computable incrementada per la taxa de referència   2.029.165,76   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la 
recaptació (3) 

64.151,93   

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 2.093.317,69   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   2.724.204,64 

Marge d'incompliment   -630.886,95 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   36,67% 

 
1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1.8.1. 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  
El volum de deute viu a 31/12/2016, 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) 3.379.433,25 

2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 

3   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 3.379.433,25 

4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 240.939,69 

5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 

6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 7,13% 
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1.8.2. Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -18,80 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 
 
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. Atesa 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 
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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: 

 
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que en termes 
consolidats figura a la part. 
 
SEGON. Fer el seguiment del pla econòmic financer aprovat i formulat per l'any 
2016 i el següent per corregir el desequilibri. 
 
TERCER. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió 
que se celebri. 
 
QUART. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 
 

12. Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, regla de la despesa i límit del deute amb motiu de l’aprovació de 
la liquidació del pressupost.  

 
Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu: 
 
“(Aquest informe el determina 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). 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1 Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde, President 
1.2 Caràcter: preceptiu 
1.3. Títol: Informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la 

regla de la despesa i límit del deute públic en la liquidació de l’exercici 2016. 
 
2. ANTECEDENTS 
 
2.1. En data 16 de febrer de 2017 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a 
la intervenció de la corporació. 
 
2.2. En data 21 de febrer de 2017 la secretaria va emetre informe sobre la 
tramitació de la liquidació del pressupost del 2016. 
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2.3. En data 21 de febrer de 2017 la intervenció va emetre informe sobre el 
compliment dels resultats obtinguts a la liquidació. 
 
2.4 D'aquest informe es calculen els objectius del compliment del principi 
d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la 
liquidació del pressupost de l'exercici 2016, que es detallen a continuació: 
 
2.5.Estats consolidats 
 
2.5. Entitats que composen el pressupost general i delimitació sectorial 
d'acord amb el sistema europeu de comptes nacionals i regionals. 
 
2.5.1. Agents que constitueixen l'Administració local 
 
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 
 
2.5.2. 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 1.703.939,31 0 0 1.703.939,31 

2 Impostos indirectes 43.389,55 0 0 43.389,55 

3 Taxes i altres ingressos 623.394,67 0 0 623.394,67 

4 Transferències corrents 988.197,99 0 0 988.197,99 

5 Ingressos patrimonials 20.511,73 0 0 20.511,73 

Total A) Operacions corrents 3.379.433,25 0 0 3.379.433,25 

6 Alienació d'inversions reals 0,00 0 0 0,00 

7 Transferències de capital 5.194,59 0 0 5.194,59 

Total  operacions no financeres 3.384.627,84 0 0 3.384.627,84 

8 Actius financers 0,00 0 0 0,00 

9 Passius financers 192.000,00 0 0 192.000,00 

Total operacions financeres 192.000,00 0 0 192.000,00 

Total B) Operacions de capital 197.194,59 0 0 197.194,59 

Total ingressos 3.576.627,84 0 0 3.576.627,84 

            

Capítols Despeses 
Pressupost Pressupost Transferències Estat de 

ens matriu OAA internes consolidació 

1 Despeses de personal 838.202,51 0 0 838.202,51 

2 
Despeses béns corrents i 
serveis 

1.190.409,59 0 0 1.190.409,59 
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3 Despeses financeres 1.759,76 0 0 1.759,76 

4 Transferències corrents 118.427,48 0 0 118.427,48 

5 Fons de contingència 0,00 0 0 0,00 

Total A) Operacions corrents 2.148.799,34 0 0 2.148.799,34 

6 Inversions reals 730.730,16 0 0 730.730,16 

7 Transferències de capital 22.326,72 0 0 22.326,72 

Total  operacions no financeres 2.901.856,22 0 0 2.901.856,22 

8 Actius financers 0,00 0 0 0,00 

9 Passius financers 46.556,96 0 0 46.556,96 

Total operacions financeres 46.556,96 0 0 46.556,96 

Total B) Operacions de capital 799.613,84 0 0 799.613,84 

Total despeses 2.948.413,18 0 0 2.948.413,18 

 
 

2.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament 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 -15.530,23€ 
d'acord amb el següent detall: 

 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 3.384.627,84 

Despeses no financeres 2.901.856,22 

Superàvit no financer 482.771,62 

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -540.772,95 

PTE 42.471,10 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 0,00 

Adquisicions Pagament Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 2.886.325,99 

Despeses ajustades 2.901.856,22 

Necessitat de finançament -15.530,23 
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2.7. 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 2015 
amb aquell que es desprèn de la liquidació del 2016. 
 
La despesa computable de l'exercici 2016 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, les inversions financerament 
sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del 2015 i, si escau, 
aplicarem 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. 
 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2015 al 2016 és del 1,8% 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 2016 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 -
630.886,95€. 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2015 

Liquidació 

exercici 2016 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 2.330.418,87 2.900.544,76 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 0,00 0,00 

-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.   0,00 

+/-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 

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres 
Administracions Públiques 

  0,00 

Altres  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del 
deute 

2.330.418,87 2.900.544,76 

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres 
ens que integren la Corporació Local 

  0,00 
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- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió 
Europea o d'altres Administracions públiques 

337.132,27 176.340,12 

Unió Europea 55.419,27 0,00 

Estat 0,00 0,00 

Comunitat Autònoma 67.827,32 16.320,00 

Diputacions 160.690,94 125.033,38 

Altres Administracions Públiques 53.194,74 34.986,74 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00 0,00 

- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació   0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 1.993.286,60 2.724.204,64 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,018   

Despesa computable incrementada per la taxa de referència   2.029.165,76   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la 
recaptació (3) 

64.151,93   

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 2.093.317,69   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   2.724.204,64 

Marge d'incompliment   -630.886,95 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   36,67% 

 
2.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
2.8.1. 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. 
 
El volum de deute viu a 31/12/2016, 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) 3.379.433,25 

2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 

3   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 3.379.433,25 
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4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 240.939,69 

5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 

6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 7,13% 

 
2.8.2. Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -18,80 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. 
-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). 
-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. 
-Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
-Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
-Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea. 
 
4. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I SOSTENIBILITAT 
 
4.1. La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no 
financeres, el qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una necessitat 
de finançament de -15.530,23 euros. 
 
4.2. La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2016 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 -630.886,95€. 
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4.3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 7,13% 
 
4.4. La liquidació del pressupost de l’entitat local incompleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i la regla de la despesa. 

 
L'entitat local té un pla econòmic financer en vigor amb horitzó 2017, 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.” 
 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 
 

13. Donar compte de l’informe sobre la morositat. 
 

Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu: 
 

Donant compliment a allò que estableix l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials, 
 
INFORMEN 
 
1-Que dels pagaments realitzats durant el quart trimestre de 2016 s'obtenen les 
següents dades: 

 

 

Període mig de 
pagament (PMP) 

(dies) 

Dins el període legal de 
60 dies de pagament 

Fora del període legal de 
pagament 

 

Nombre de 
pagaments 

Import total 
Nombre de 
pagaments 

Import 

Ajuntament 20 514 496.152,66 3 9.741,67 

 
2-Que de les factures pendents de pagar al final del quart trimestre de 2016, 
s’obtenen les següents dades: 

 

 

Període mig del 
pendent  pagament 

(PMP) (dies) 

Dins el període legal de 
60 dies de pagament 

Fora del període legal de 
pagament 

 

Nombre de 
factures 

Import total 
Nombre de 

factures 
Import 

Ajuntament 3 81 349.991,30 3 715,00 

 

El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 

14. Donar compte de l’expedient de modificació de crèdits 01/2017. 
 

Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu: 
 
“Atès l’Informe de Secretaria de data 8 de març de 2017 sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir, atesa la memòria de l’Alcaldia i l’Informe 
d’Intervenció de data 15 de març de 2017, així com el certificat de disponibilitat de 
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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 1/2017, amb la modalitat de 
transferència de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, d’acord al 
següent detall: 
 

 
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 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.” 
 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 
 

15. Donar compte de l’informe complementari de l’expedient d’aprovació del 
pressupost 2017. 
 
Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu: 
 
“1. ANTECEDENTS 
1.1. En data 24 de novembre de 2016 el Ple de la Corporació va aprovar el 
Pressupost de l’exercici 2017.  
 

    BAIXA EN PARTIDES DE DESPESA 
   

Aplic.Pressup Descripció 
Crèdit 

anterior 
Modificació 

Crèdit 
definitiu 

1532 6190009 
Remodelació tram c/Victòria fase 1 
etapa C 

326.612,00 82.000,00 244.612,00 

    Total Baixa   82.000,00   

  
    

  

    ALTA EN PARTIDES DE DESPESA 
   

Aplic.Pressup Descripció 
Crèdit 

anterior 
Modificació 

Crèdit 
definitiu 

1532 6190010 Remodelació c/Aragó 160.000,00 82.000,00 242.000,00 

    Total Alta   82.000,00   

      
Total modificació de crèdit   82.000,00 
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1.2. En els càlculs de l'estabilitat i regla de la despesa es van utilitzar previsions de 
la liquidació de drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes del 2016. 
 
1.3. En el càlcul del deute viu es van utilitzar els drets reconeguts nets de la 
darrera liquidació aprovada, és a dir, del 2015. 
 
1.4. En data 28 de febrer de 2017 es va aprovar la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2016. 
 
2. 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  
 

 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. 

 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. 

 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). 

 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. 

 Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per 
Eurostat. 

 Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 

 Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea. 
 
3. CONCLUSIONS 
 
A partir de les dades de la liquidació de l'exercici 2016 s'han recalculat el compliment 
dels objectius d'estabilitat, regla de la despesa i deute. 
 
3.1.En relació a l’objectiu d’estabilitat pressupostària: 
 
L'entitat local presenta una necessitat de finançament d'acord amb el detall següent: 

 

 
2017 

Ingressos no financers 3.176.370,00 

Ajust d'ingressos  -103.532,55 

Ingressos ajustats 3.072.837,45 

Despeses no financeres 3.078.463,00 

Ajust de despeses -40.064,13 

Despeses ajustades 3.038.398,87 

Superàvit no financer 97.907,00 
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Ajustos -63.468,42 

Capacitat de finançament 34.438,58 

 
3.2. En relació a la regla de la despesa: 
 
L'entitat local incompleix la regla de la despesa d'acord amb el detall següent: 
 

 
2016 2017 

Gastos capítulos 1 a 7 2.901.856,22 3.078.463,00 

Interessos (sense comissions) 1.311,46 1.327,40 

Suma de capítols 1 a 7 de despeses 2.900.544,76 3.077.135,60 

      AJUSTOS Càlcul despeses no financeres segons el SEC 0,00 -40.064,13 

         (-) Venda de terrenys i altres inversions reals 0,00 0,00 

         (+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (6) - - 

         (+/-) Execució d'Avals 0,00 0,00 

         (+) Aportacions de capital 0,00 0,00 

         (+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes - - 

         (+/-) Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar al pressupost 0,00 0,00 

         (+/-) Pagaments a socis privats realizats en el marc de les Associacions 
público privades - - 

         (+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat 0,00 0,00 

         (+/-) Arrendament financer 0,00 0,00 

         (+) Préstecs - - 

         (-) Mecanisme extraordinari de pagament proveïdors 2012 - - 

         (-) Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'una altra 
Administració Pública (7) - - 

         (-) Grau d'execució   -40.064,13  

         (+/-) Altres (Especificar) (5) - - 

         (-) Despeses finançades amb superàvit 0,00   

Despeses no financeres termes SEC excepte interessos del deute 2.900.544,76 3.037.071,47 

   (-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres 
entitats que integren la Corporació Local (3)     

   (-) Despeses finançades amb fons finalistes procedents de la Unió Europea 
o d'altres Administracions públiques -176.340,12 -406.230,00 

      Unió Europea 0,00 0,00 

      Estat 0,00 4.000,00 

      Comunitat Autònoma 16.320,00 106.180,00 

      Diputacions 125.033,38 240.500,00 

      Altres Administracions Públiques 34.986,74 55.550,00 

   (-) Transferèncias per fons dels sistemes de finançament (4)     

Total de Despesa computable de l'exercici 2.724.204,64 2.630.841,47 

Variació PIB 2.778.688,73 
 Modificacions normatives 0,00 
 Total despesa computable REGLA DE LA DESPESA 2.778.688,73 
 Marge de compliment   147.847,26 
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3.3 . Sobre l'objectiu del deute viu: 
 
D'acord amb el següent detall: 

 

 
31/12/2017 

Deute viu 205.689 

Ingressos corrents ajustats 3.379.433 

Rati de deute viu 6,09% 

 
3.4. Conclusions finals: 
 
Segons els nous càlculs realitzats amb les dades de la liquidació del pressupost 
2016, l'entitat local compleix l‘objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de la 
despesa i l’objectiu del deute viu tal i com es posava de manifest en el moment de 
l’aprovació del pressupost 2017.” 

 

El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 

16. Aprovació, si s’escau, expedient de provisions per dubtós cobrament de 
drets reconeguts en exercicis anteriors. 
 
Instruït expedient de provisions de dubtós cobrament de drets reconeguts 
pendents de cobrament integrats en l’agrupació de pressupostos tancats i vist 
l’informe de la interventora, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les provisions de dubtós cobrament dels drets reconeguts 
pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, que es 
relacionen a continuació, aplicant els següents criteris de disminució percentual: 
 
Minorar els drets reconeguts pendents de cobrament de pressupostos tancats 
aplicant els següents criteris de disminució percentual en els expedients de baixes 
per dubtós cobrament: 
 
1.- Pels ingressos dels capítols 1, 2 i 3 (tributs i altres ingressos) s’aplicarien els 
percentatges següents: 
 
-    5% per a l’exercici en curs 
-  25% per al primer any tancat immediatament anterior a l’exercici en curs 
-  40% per al segon any tancat anterior a l’exercici en curs 
-  80% per al tercer any tancat anterior a l’exercici en curs 
-100% per al quart any tancat i anteriors a l’exercici en curs 
 
2.-Per a les multes es aprovisionaria el 90% del seu import, tant de l’exercici 
corrent com d’exercicis tancats. 
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El resultat és el següent: 
 

 ANY   
PENDENT DE 
COBRAMENT 

% RESULTAT 

1998 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 64,64 100 64,64 

1999 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 143,55 100 143,55 

2000 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 143,55 100 143,55 

2001 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 137,81 100 137,81 

2002 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 275,62 100 275,62 

2003 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 640,19 100 640,19 

2004 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 1.230,47 100 1.230,47 

2005 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 2.541,51 100 2.541,51 

2006 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 17.751,68 100 17.751,68 

2007 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 173.833,92 100 173.833,92 

2008 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 89.386,38 100 89.386,38 

2009 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 20.191,56 100 20.191,56 

2010 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 45.412,04 100 45.412,04 

2011 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 115.622,01 100 115.622,01 

2012 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 77.297,64 100 77.297,64 

2013 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 94.807,15 80 75.845,72 

2014 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 95.655,30 40 38.262,12 

2015 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 127.674,34 25 31.918,59 

2016 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 703.576,97 5 35.178,85 

  TOTAL PROVISIONS DE DUBTÓS COBRAMENT    725.877,84 

 
Segon.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la 
depuració dels drets esmentats. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els vots favorables dels set membres del PDeCAT, un d’EP i una abstenció 
del PP. 

 
17. Aprovació, si s‘escau, de l’expedient de baixes de drets reconeguts 

d’exercicis anteriors pendents de cobrament. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària, cal establir si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis 
anteriors que resten pendents de cobrament respon a drets efectivament exigibles 
actualment. 
 
2. Pel Decret de l’Alcaldia de data 11 d’abril de 2017 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis 
anteriors, pendents de cobrament. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Cal tenir en compte els articles 66 a 69 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària,  15 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General 
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Pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb la 
prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats. 
 
2. Cal considerar l’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària i els articles 61 a 63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol pel qual 
s’aprova el Reglament general de Recaptació, en relació amb la declaració 
d’insolvència del deutor. 
 
3. Cal considerar la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local / la 
Instrucció  del Model Simplificat de Comptabilitat Local. 
 
4. Cal tenir present l’article 212.4 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 
relació amb l’òrgan competent. 
 
Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 149.249,05€. El detall 
individualitzat del qual figura a l’annex. 
 
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets 
esmentats. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat  dels 
membres presents de la Corporació. 

 
18. Aprovació, si s’escau, rectificació de l’inventari de béns i drets a 31 de 

desembre de 2016. 
 
Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent 
corresponent a la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament 
referida a la data 31 de desembre de 2016. 
 
D'acord amb l’article 222.2 del 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, cal 
procedir anualment a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, 
que correspon al Ple municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte. 
 
Per tot això, l’Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal, l’adopció del següent: 
 
ACORD: 
 
«I. APROVAR la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació, 
actualitzat a data 31 de desembre de 2016 i formulat per la secretària, que 
incorpora com annex els inventaris dels béns propis dels organismes autònoms, 
societats municipals i altres ens dependents de l’Ajuntament.  
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»II. REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern.» 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 
 

19. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdit núm. 2/2017. 
 

Expedient número 2/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
 
ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 24 d’abril de 2017 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement 
de crèdit com a conseqüència de noves despeses que s’han previst realitzar per a 
aquest exercici econòmic, sense que es puguin demorar al proper, com a 
conseqüència de les necessitats dels diferents serveis als quals es destinen les 
despeses, pels quals no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la 
Corporació o és insuficient, i considerant que es disposa dels mitjans de 
finançament que es preveuen a la legislació vigent. 
 
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 (TRLRHL), 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 de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el 
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el 
president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit 
extraordinari o de suplement de crèdit. 
 
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. Excepcionalment, per aplicació 
de l’article 175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits 
que s’estableixen al precepte de referència. 
 
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 per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 
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Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 2/2017, 
que cal finançar mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals.  
 
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació és insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar 
l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit que s’ha de finançar 
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, amb subjecció a les 
disposicions vigents i d’acord amb el següent detall: 
  

CRÈDIT EXTRAORDINARI  
   

Aplic.Pressup. Descripció Crèdit inicial Modificació Crèdit definitiu 

334-6230003 Climatització Hotel Entitats 0,00 4.700,00 4.700,00 

920-6240002 Vehicle brigada 0,00 6.000,00 6.000,00 

920-6250002 Fotocopiadora a color 0,00 3.500,00 3.500,00 

 
Total crèdit extraordinari   14.200,00   

     
SUPLEMENT DE CRÈDIT 

   
Aplic.Pressup. Descripció Crèdit inicial Modificació Crèdit definitiu 

1532-2190002 Camins 23.500,00 22.000,00 45.500,00 

 
Total Suplement de crèdit   22.000,00   

     
 

     

FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI 
   

Aplic.Pressup. Descripció       

87000 Romanent líquid de tresoreria     36.200,00 

     
Total modificació de crèdit     36.200,00 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el e-tauler 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.   
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 
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20. Ratificació, si s’escau, acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 
09/03/2017 sobre l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) 
del municipi de Santa Bàrbara. 
 
Al Ple de la Corporació es proposa la ratificació de l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 9 de març de 2017, que literalment es transcriu: 
 
“Atès que la Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte 
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte 
ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats 
europees.  
Atès que el 26 de febrer de 2015, el Ple de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, 
coneixedor de la seva responsabilitat en l’emissió de GEH, derivada de la 
utilització d’energia i del consum de productes i serveis, accepta la responsabilitat 
dels governs locals de combatre l’escalfament global i s’adhereix al Pacte 
d'alcaldes i alcaldesses.  
Atenent que concretament, les ciutats i pobles que s'adhereixen al Pacte 
assumeixen els següents compromisos específics: 
Elaborar un inventari de referència d'emissions (en endavant, IRE), que és el 
càlcul de la quantitat de GEH emesos com a resultat del consum d’energia final 
del territori signatari del Pacte durant l’any de referència (2005).  
Redactar un Pla d'acció per a l'Energia sostenible (PAES) del municipi, que és 
l’instrument clau del Pacte; aprovar-lo per l’ajuntament del municipi i lliurar-lo en el 
termini d'un any des de la data d'adhesió. Aquest pla definirà les polítiques i 
mesures que el municipi proposa executar per assolir els objectius. 
Elaborar un informe d'implantació biennal i un informe d'acció cada quatre anys, 
mitjançant els quals es doni compte del grau d’execució del programa i dels 
resultats assolits. 
Adaptar les estructures del municipi, incloent-hi l'assignació de recursos suficients 
pel desenvolupament de les accions necessàries. 
Promoure activitats i involucrar la ciutadania i les parts interessades, inclosa 
l'organització del Dia de l’Energia (jornades locals d’energia), amb l'objectiu 
d’organitzar activitats de sensibilització i difusió dedicades a l’energia i al Pacte. 
Difondre el missatge del Pacte per promoure l'adhesió d'altres municipis i la seva 
participació en els esdeveniments més importants. 
Acceptar, els signants, que deixaran de ser membres del Pacte en cas de no 
presentar a temps els diferents documents tècnics requerits (el document del 
PAES o els informes de seguiment). 
Atenent que la Diputació de Tarragona ha presentat el Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible (PAES) del municipi de Santa Bàrbara. 
 
La Junta de Govern local, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
PRIMER. Aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) del municipi de 
Santa Bàrbara presentat. 
SEGON. Donar trasllat del present acord  a la coordinadora territorial del Pacte de 
la Diputació de Tarragona.” 
 
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al regidor Sr. Antonio Ollés. 
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El Sr. Ollés, regidor de serveis, es tracta d’una iniciativa europea que va sorgir 
aproximadament l’any 2013 i que es va marcar com a objectiu reduir la producció 
de gasos hivernacle en un 20% comparant les dades de l’any 2005 amb les de 
l’any 2020. L’Ajuntament de Santa Bàrbara s’hi va adherir el 26-02-2015, durant 
aquest període a través de la Diputació de Tarragona que és qui, coordina tots els 
pobles que hi estem adherits, una empresa consultora ha anat recopilant dades de 
tot el municipi, no només de l’Ajuntament si no també de les empreses 
subministradores i amb tot això han fet un inventari per saber la situació a 2005 i al 
2020 tornaran a fer l’inventari per veure si s’ha aconseguit aquest 20% de 
reducció.  
Com a dada dir-los que ens van dir que l’any 2005 teníem una emissió de gasos 
hivernacle equivalent a 25.430 tones, per tant, si volem assolir l’objectiu hem de 
reduir unes 5.000 tones.    
La mateixa empresa consultora ens va elaborar un pla d’accions per assolir els 
objectius. 
Comentar que l’any 2010 l’objectiu ja el teníem assolit ja que havíem reduït un 22% 
però el mèrit el té més la crisi econòmica que cap altra cosa, ja que, el consum en 
general de l’energia es va reduir, però les dades actuals no les sabem igual s’ha 
remuntat o s’ha mantingut. 
 
L’acord transcrit es ratificat per unanimitat dels membres presents de la 
Corporació. 
 

21. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Alcalde, passa a contestar les preguntes presentades per escrit pel grup 
municipal d’EP. 
La primera diu així: “Davant de la renúncia de la plaça d’auxiliar administratiu a 
serveis socials, quina previsió es té de cobrir-la, un nou  concurs o entrar la 
segona persona que va quedar amb el procés anterior?. Aquesta pregunta la 
contestarà la regidora de personal Sra. Rodríguez. 
 
La Sra. Rodríguez, quan l’equip de govern vam decidir que es creaven borses de 
treball de cada lloc que es convocava, va ser per a que quan hagessin baixes 
poder fer ús de la borsa sense necessitat d’haver de convocar un nou procés 
selectiu. De fet aquesta persona ja ha començat a treballar, la renúncia de la 
persona que ocupava el lloc es farà efectiva a final de mes i la que ara ocuparà el 
lloc va començar el passat dia 26 amb la finalitat que coincideixin uns dies per 
posar-se al dia. La primera i segona de la borsa han renunciat perquè en aquests 
moments estan treballant i per tant hem agafat la número tres de la borsa. 
 
En quant a la segona pregunta, com no ho veia clar vaig parlar amb el Sr. March, i 
encara no ho veig del tot, diu així: “La pilona que hi ha al carrer de les Corts 
Catalanes amb el passeig de les Escoles, quina funció té?, en un principi jo 
buscava una pilona, però no en vaig veure cap i entenc que en la seva pregunta 
Esquerra Planera fa referència, no a una tapa de pilona extraible si no a una tapa 
d’un pas d’aigua, al mig del carrer no hi ha res més, igual m’equivoco 
d’emplaçament però si és al mig del carrer com em va dir el Sr. March, només hi 
ha una tapa de clau de pas d’aigua, que es pot confondre amb una tapa de pilona 
extraible. 
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El Sr. Crespo, representant d’EP, és tracta d’una tapa negra que hi ha al mig del 
carrer. 
 
El Sr. Alcalde, llavors es tracta de d’una tapa de pas d’aigua. Té nous precs i 
preguntes?. 
 
El Sr. Crespo, si, per demanda popular hi ha molta gent que passeja per la 
carretera del Cementiri i ens ha comentat si seria possible poder posar algun tipus 
d’enllumenat?.  
 
El Sr. Alcalde, ja fa anys que l’hi estem donant voltes, la intenció era portar llum al 
Cementiri des de fa 7 o 8 anys, però des d’Endesa ens demanen molts diners, ara 
les últimes converses que hem dut a terme, que no són amb Endesa si no amb el 
tècnic que s’encarrega de l’enllumenat municipal, són de instal·lar 2 o 3 faroles, no 
d’arribar fins el Cementiri, perquè a més a més és un final de línia i com més cap a 
tras aniríem menys potència arribaria. Ara el que s’ha de decidir és com es fa 
l’obra quantes faroles posem?, com ho posem?, ho paguen els veïns? no ho 
paguen?, ja que quan es fa una instal·lació nova s’han d’aplicar contribucions 
especials, si sortim del cas urbà posaríem un precedent i potser tots els camins 
del poble demanarien llum. Entenc que per allí hi passeja gent, que aniria bé però 
ens hem d’assegurar de no fer un pas en falç i desprès haver-ho de tirar enrere, el 
mateix ens passa respecte la possibilitat d’enllumenar el passeig de les Quatre 
Carreteres en direcció Tortosa des de la benzinera. 
 
El Sr. Crespo, davant els queixes d’alguns veïns de l’excés de velocitat dins el cas 
urbà, en concret al passeig de la Generalitat, demanar la limitació de la velocitat 
mitjançant batedors o altres sistemes. 
 
El Sr. Alcalde, crec que amb la construcció de la futura rotonda que hem aprovat 
avui aquest tema es solucionarà una mica, en quant als batedors dir-li que els 
posem, acabem molestant al veïnat i s’acaben traient, per tant s’hauria de buscar 
un sistema alternatiu el mínim molest possible que no molesti als enganxes de les 
carretes, als carros quan van carregats, etc.   
 
El Sr. Crespo, demanar una mica més d’informació sobre els plans d’ocupació i 
noves convocatòries de selecció de personal per a l’Ajuntament, perquè quan ens 
assabentem ja està tot fet. 
 
El Sr. Alcalde, en quant als plans d’ocupació els convoca el Consell Comarcal del 
Montsià i en la nostra Corporació n’hi ha tres de Consellers. 
 
El Sr. Crespo, demanar que quan es facin convocatòries de personal ens deixin 
participar en el procés. 
 
El Sr. Alcalde, dóna la paraula a la Regidora de personal. 
 
La Sra. Rodríguez, regidora de personal, em sembla que ja els hi van comentar en 
una altra ocasió que en les convocatòries de selecció de personal, per llei, no hi 
pot haver cap polític, i per tant no en participa cap, el procés el duen a terme els 
tècnics de l’Ajuntament. 
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El Sr. Crespo, demanar que quan es faci alguna reunió del Grup de Joventut que 
ens informés per poder-hi assistir o que ens faciliti les dades per saber que s’ha 
acordat. 
 
El Sr. Alcalde, es tindrà en compte. 
 
El Sr. Crespo, per últim voldríem que ens facilitessin les analítiques de l’aigua 
potable de forma periòdica. 
 
El Sr. Alcalde, les analítiques trimestrals es publiquen a la Revista Magazín, si ho 
volen en més detall els hi podem demanar a l’empresa Sorea o a l’empresa que fa 
les analítiques. 
 

Urgències 
Acabat l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, i prèvia la seva declaració 
d’urgència, adoptada per unanimitat, va tractar-se l’assumpte i adoptar-se l’acord 
següent: 
 
MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDeCAT, EP i PP 
 
Vivim en un país en que els recursos hídric són escassos, el canvi climàtic està 
començant a fer efecte i cada cop més estem a disposició del temps, de poques 
pluges i sovint, massa concentrades, el clima mediterrani s’està agreujant cada cop 
més i a banda de la pujada mitjana de temperatures, cada cop plou menys. 
Al nostre poble, lo que una cosa ha suposat una injecció econòmica important per al 
camp de la pagesia com ha estat la possibilitat de regar terrenys tradicionalment de 
secà mitjançant la creació de pous, també ha fet  que se vagin assecant els nostres 
aqüífers, ja molt de natros ja coneixem els problemes que ha tingut l’aigua potable del 
nostre poble per aquest fet. Ja fa uns anys vàrem tenir el problema dels nitrats a 
l’aigua iii es va tenir que fer un nou pou d’abastament al poble. 
A més d’aquest problema, important, però que des d’un ajuntament podem fer ben 
poca cosa, resulta que la nostra xarxa de distribució d’aigua del poble s’ha fet molt 
antiga I és molt deficient, tenim una important perdia d’aigua per tota la xarxa de 
distribució, un 60% segons la mateixa companyia d’aigües, que fa que més de la 
meitat d’aigua que surt dels nostres pous se perquè abans d’arribar a les nostres llars. 
Això suposa 3 grans problemes, el primer, tal com hem dit abans, l’aigua és un bé 
escàs, I cada cop serà més, cal preservar-la; segon estem fent un consum d’energia 
més gran per treure tota aquesta aigua dels pous I que després no arriba a les llars, 
més energia, més diners paguem tots; tercer, la Agència Catalana d’Aigües, premia o 
sanciona amb impostos gravats a les nostres factures en funció de la pèrdua general 
d’aigua, menys pèrdua = menys impostos. 
Sabem que és un problema greu I costos, però cal posar fil a l’agulla I començar a 
pensar que hem de fer per solucionar-ho. 
 
Per això els grups del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), d’Esquerra Planera 
(EP) i del Partit Popular (PP), per unanimitat acorden:  
 

1. Demanar un estudi acurat a l’empresa subministradora d’aigües SOREA, per a 
que face un treball de recerca per on hi ha aquestes important fugues d’aigua, 
marcar-ho en un plànol i presentar-ho al ple de l’ajuntament. 
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2. A partir d’aquest estudi, fer-se una valoració econòmica dels costos per 
preparar una planificació a mig termini per solucionar el problema. 

3. Informar al ple dels resultats. 

El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo. 

El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’EP, és una moció que va ser iniciativa 
del nostre grup, ens felicitem que tots els grups municipals s’hi hagin adherit ja que és 
un bé pel poble, a més va lligat amb l’aprovació del punt anterior explicat pel Regidor 
de serveis, de manera que així aconseguirem complir amb l’objectiu de reduir un 20% 
les emissions de gasos hivernacles. 

El Sr. Alcalde, preveient que tots els grup municipals hi estaríem d’acord ja vaig fer la 
petició a Sorea.  

I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, 
essent les vint hores i quaranta-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. 
certifico.          

Vist i plau 
         L’Alcalde 
             
 
 
 
 
 

Alfred Blanch Farnós 


