ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM.
AJUNTAMENT DE CAMARLES.
Número de la sessió : 1/2015
Data: 25-02-2015
Hora d’inici: 12:00 hores
Hora finalització: 12:30 hores
Lloc: ajuntament de Camarles Sala d’actes
ASSISTENTS
President :

En Joan Curto Querol

Regidors:
En Josep Ramon Prats Salvan
Na Mª Lluïsa Esmel Cardona
Na Teresa Aixendri Morales
En Ramón Brull Melich
En Josep Antoni Navarro Serra
Na Sandra Zaragoza Vallés
En Josep Escribà Beltran
En Carmelo Redó Borras
Secretaria : Na Teresa Roca Castell
Va excusar la seva assistència la regidora Goretti Tortajada Bové ( PM) i la regidora
Joana Fortuño Aguiló ( ERC)
01.- Aprovació acta anterior 23 de desembre de 2014
Seguidament per secretaria es dona compte de l’acta de 23 de desembre de 2014 que es
aprovada per unanimitat .
02.- Adscripció a la Comissió informativa de Joventut, al regidor Sr. Ramón Brull
Melich.
Seguidament, per renúncia de la seva titular Sra. Goretti Tortajada Bové s’adscriu,
pel partit de Progrés Municipal per Camarles i Lligallos- Progrés Municipal, al Sr.
Ramón Brull Melich a la següent Comissió Informativa:
Comissió Informativa de Joventut

Restant el Ple municipal assabentat a l’efecte.
3.-Ratificació Resolució de l’Alcaldia 2/2015 referent a seguir formant part del
Consorci per al Desenvolupament el Baix Ebre i Montsià, coma grup d’Acció Local
en el programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
Per Secretaria es dona compte de la Resolució de l’Alcaldia núm.2/2015 que a
continuació es transcriu:
RESOLUCIÓ NÚM 2/2015
FORMACIÓ DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL DEL
DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ.

CONSORCI

PER

AL

Aquest ajuntament es va adherir al Consorci per al Desenvolupament el Baix Ebre i
Montsià per acord el Ple de data 12 de febrer de 2009, organisme que ha actuat com a
Grup d’Acció Local en anteriors programes Leader.
Atès que es preveu una propera aprovació del nou Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014-2020 i l’aprovació de la convocatòria de preselecció dels
Grups d’Acció Local del programa Leader.
Atès que el Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, com a grup
d’Acció Local, es vol presentar a la preselecció dels grups per aquest nou programa.
Atès que l’àmbit territorial del Grup d’Acció Local, Consorci per al Desenvolupament
del Baix Ebre i Montsià, són les dues comarques inclosa la litoral, i és necessària la
constitució del grup per tal que aquestes comarques puguin ser beneficiàries dels ajuts.
Per la qual cosa, RESOL:
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Camarles de seguir formant part
del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, com a grup d’Acció
Local en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
Segon.- Adherir el municipi de Camarles a l’àmbit territorial del Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, durant el programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014-2020.
Tercer.- Ratificar aquesta resolució al proper Ple municipal
Quart.-. Comunicar aquest acord al Consorci

Camarles,14 de gener de 2015
L’ALCALDE
Joan Curto Querol

DAVANT MEU
LA SECRETARIA
Teresa Roca Castell

Resolució que va ser ratificada per la unanimitat dels membres del Ple municipal.

04.- Aprovació modificació estatuts Consorci Desenvolupament Baix Ebre i Montsià.
L’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, en
la seva sessió constitutiva de data 26 d’agost de 2008, va aprovar els estatus que
regeixen aquesta entitat. Posteriorment, per acord de l’assemblea de data 23 de
desembre de 2008 es va procedir a la modificació del document arran l’ampliació de
l’àmbit territorial per incorporació de nous municipis i per tal d’atendre diversos
requeriment del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. També
l’Assemblea General d’aquest Consorci de data 19 d’abril de 2012 va aprovar una
modificació al text inicial per adaptació a la realitat actual de funcionament.
En aquests moments es produeix la necessitat d’adaptar els estatuts a les disposicions
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local i a les disposicions de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.
Arran aquestes disposicions s’introdueixen les disposicions obligatòries d’adscripció
del Consorci i de separació de membres, dissolució i liquidació.
D’altra banda, vista la voluntat i la possibilitat d’ampliar l’àmbit territorial de les
actuacions del Consorci a totes les poblacions del Baix Ebre i del Montsià, es modifica
l’article corresponent a l’àmbit territorial.
L’acord de l’Assemblea, per aplicació de la normativa vigent, preveu traslladar aquest
acord als ens que integren el Consorci per tal que, els ens locals, d’acord amb el que
disposa l’article 322 del Reglament d’Obres, activitats i serveis, ratifiquin la modificació
aprovada i procedir a la publicació reglamentària per a la seva efectivitat, la qual es
delegarà al Consorci. Si no es produeixen al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la publicació íntegra del nou
text.
Per tot l’ exposat, el Ple municipal per unanimitat, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci per al desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià que s’annexa a aquesta proposta.
Segon. Traslladar aquest acord al Consorci, amb la delegació expressa que procedeixi a
la publicació de l’acord inicial. Si no es produeixen al·legacions l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la publicació
íntegra del nou text per part del Consorci.

05.- Donar compte de la liquidació del pressupost 2013
A continuació es dona compte del Decret de l’alcaldia núm. 47/2014 que a continuació
es transcriu:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, s’obté, a 31 de
desembre de 2013, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 3.261.635,84
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses: 3.261.635,84
Despeses autoritzades: 2.456.248,37
Despeses compromeses: 2.456.248,37
Obligacions reconegudes: 2.456.248,37
Despeses ordenades: 2.456.248,37
Pagaments realitzats: 2.149.644,41
Obligacions pendents de pagament: 306.603,96

2. Exercicis tancats :
Oblig. Rec. pendts de pagament a l’inici de l’exercici: 668.527,55
Baixes: 7.331,64
Pagaments realitzats: 365.034,68
Oblig. Rec. pendts de pagament al final de l’exercici: 296.161,23
_________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS1 PENDENTS DE PAGAMENT: 602.765,19
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D’exercicis tancats i corrent

2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs :
Pressupost inicial d’ingressos: 3.261.635,84
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos: 3.261.635,84
Drets reconeguts: 3.028.798,74
Drets anul·lats: 57.901,97
Devolució d’ingressos: 57.901,97
Recaptació neta: 2.380.037,99
Drets pendents de cobrament: 590.858,78
b. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 1.668.448,25
Baixes: 155.427,99
Recaptació: 233.887,82
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 1.279.132,44
_________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS 2 PENDENTS DE COBRAMENT: 1.869.991,22

2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets (+): 2.970.896,77
- Obligacions reconegudes (-): 2.456.248,37
Resultat Pressupostari : 514.648,40
- Desviacions positives de finançament: 0,00
+ Desviacions negatives de finançament : 0,00
+ Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria: 0,00
RESULTA PRESSUPOSTARI AJUSTAT : 514.648,40

2.1.4. Romanents de crèdit:
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D’exercicis tancats i corrent

No n’hi ha.

2.1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI 2013.
+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs: 590.858,78
+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats: 1.279.132,44
+ D’altres operacions no pressupostàries: -.7.892,50
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva: 6.370,49
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI 2013.
+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent: 306.603,96
+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats: 296.161,23
+ D’altres operacions no pressupostàries: 139.287,16
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 17.888,93
_________________________________________________________
Romanent de tresoreria total: 1.290.960,65
– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT: 473.002,31
– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT: 0,00
________________________________________________________
ROMANENT TRES. PER A DESPESES GENERALS: 817.958,34

2. D’acord amb l’article 191.2 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
l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en
matèria pressupostària, així com la regla 83.3 de l’Ordre EHA 4041/2004 de 23

de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de l’Ordre EHA 4042/2004 de 23 de
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de
Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria
s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o
impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament
dubtós, en 473.002,31 €. Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte
l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges
de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no
implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura
de Comptes):
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d’ingressos

(%) estimacions de cobrabilitat
dubtosa

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

5%
15%
40%
50%
60%

3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
No n’hi ha
4. El pressupost general liquidat de l’exercici 2013 compleix amb l’objectiu
d’estabilitat 3 pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de
finançament de 479.160,71 euros.

5. El pressupost general liquidat de l’exercici compleix amb la regla de la
despesa per import de 813.467,38 euros, atès que límit de la regla de la despesa
establert a partir de la liquidació de l’exercici 2012 era de 3.089.486,29 euros i la
despesa total computable de la liquidació de l’exercici 2013 ha estat de
2.118.536,49 euros.
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes
consolidats de 61,55%, per la qual cosa compleix/ no compleix amb l’objectiu
del deute públic

7. Atès què la liquidació del pressupost genera un superàvit 4 per import de
817.958,34 € aquest es destinarà, de conformitat a l’art. 32 de la LOEPSF, a
reduir endeutament net en funció dels recursos líquids disponibles.
8. La secretària-interventora ha emès els corresponents informes d’acord amb
l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2.Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
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Fa referència als majors ingressos dels cap. 1 a 7 sobre les despeses dels cap. 1 a
7 als quals se’ls hi haurà d’aplicar els ajustos SEC. Aquest superàvit es podrà
destinar a reduir endeutament sempre que es disposi de romanent de tresoreria
suficient pel seu finançament i en funció dels recursos líquids disponibles.

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 a un any.
5. 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.

6. 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 2013, que en termes
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el
corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar
compliment i al que estableix 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.
Camarles, 29 de desembre de 2014
L’alcalde
Joan Curto Querol

La secretària,
Teresa Roca Castell

Restant el Ple assabentat a lefecte.

DECRET DE L'ALCALDIA ...../2015
06.- Informes de l’Alcaldia
No n’hi varen haver.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les dotze trenta
hores.
Vist i Plau
L’Alcalde

La Secretaria

Joan Curto Querol

Teresa Roca Castell

