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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM. 
AJUNTAMENT DE CAMARLES. 
 
Número de la sessió :11/ 2017 
Data: 31-10-2017 
Hora d’inici:  13:00 hores 
Hora finalització: 13:20 hores 
Lloc:  ajuntament de Camarles Sala d’actes 
ASSISTENTS            
 
Presidenta :       Na Sandra Zaragoza Vallés                                              
 
Regidors:               
                           En Ramón Brull Melich  
                           Na Bàrbara Curto Camisón 
                           En Jordi Bonet Curto 
                           En Elíes Bonet Cervera 
                           Na Lluïsa Esmel Cardona 
                                                                            
                           En Josep Antoni Navarro Serra 
                           En Llorenç Also Gas                          
                           En Estanislau Martinez Puig 
                           Na Montserrat Bonet Caudet                
                                                                             
Secretaria :     Na Teresa Roca Castell  
Va excusar la  seva assistència la regidora Na Laura Bonet Iborra 
  
01.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS DE DATA 4/10/17 i 25/10/17 
 
Per secretaria es dona compte de les actes anteriors de data 4/10/17 i 25/10/17, que 
són aprovades. 
 
 
02.-APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL EXERCICI 2015. 
 
 
1. En data 16-08-2017 l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació administrativa del 

compte general i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i l’emissió 

de l’informe d’intervenció preceptiu. 

2. En data 25-08-2017 la interventora va emetre informe favorable relatiu al compte 

general de la corporació (i dels seus organismes autònoms i societats mercantils de 

capital íntegre municipal) corresponent a l’exercici de 2015, les principals conclusions 

del qual són les següents: 
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1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no 
corrents estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta 
un estalvi de 595.221,23 euros. 
 
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de 
tresoreria per a despeses generals de 758.528,20 euros. La gestió de la 
tresoreria presenta un superàvit anual de 56.846,33 euros.  
 
3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari 
ajustat de 385.990,88 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 
0,96 % i d’ingressos del 1,08 %. 
 
4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute 
viu de l’ens local,  aquest presenta una capacitat de finançament de 37.498,00 
euros, un compliment de la regla de la despesa de 132.328,89 euros, un rati de 
deute viu de 61,53 %. 
 
5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit 
les bases d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 
212 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; regles 44 i següents del 
SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del simplificat. 

 
3. En data 12-09-2017 l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes. 

4. En data 15-09-2017 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va 

dictaminar favorablement i per unanimitat,  sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació 

del compte general. 

5. En data 30-10-2017 el secretari va certificar que el Compte General es va exposar 

al públic durant el termini  de 26-09-2017 a 30-10-2017 i que durant el termini 

d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions. 

6. En data 31-10-2017 l’Alcalde va proposar al Ple l’aprovació del compte general.  

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, cal elaborar el compte general de l’entitat 

local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 

local. 
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El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 

financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació 

bàsica, complementària i annexos. 

Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de 

maig de l’actual exercici. 

 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès a l’informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 15-
09-2017. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
186, de data 26-09-2017, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, 
al·legacions ni observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 

Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la 

Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants 

en relació amb la tramitació i el contingut. 

 
Per tant, el Ple municipal per unanimitat de tots els grups municipals ACORDA; 
  
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2015, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
- Estat de canvis del patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- La memòria 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 
cadascun dels seus organismes autònoms. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 

saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per 
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nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos 

comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per 

l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  

- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 

 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 
 
 
 
 
03.- ADHESIÓ A LA PETICIÓ DE L’INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE, 
DAVANT LA NECESSITAT DE SALVAGUARDAR LA COMPETITIVITAT DE LES 
EMPRESES EN ELS ENTORNS RURALS I MUNICIPIS AMB DÈFICITS DE 
TRANSPORT PÚBLIC. 
 
 
L'Institut Agrícola, com a patronal del sector agroalimentari i forestal de 
Catalunya, veu amb preocupació com el passat 22 de març de 2017 el 
Parlament de Catalunya aprovà l’impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica. 

 

Impost que resulta profundament insolidari amb el món rural, amb els 
empresaris agraris i amb els municipis amb dèficits de transport públic. 
Inicialment preveu gravar només els turismes i vehicles comercials, però en un 
futur incorporarà la resta de vehicles de tracció mecànica (tractors i altra 
maquinària). 

 

La present petició demana que s’adeqüi l'impost i la naturalesa contributiva del 
mateix a la realitat de l'ús del vehicle als municipis de Catalunya, especialment 
en base a la disponibilitat de transport públic, i al cost assumible per la població 
de vehicles elèctrics. Altrament caldria reconèixer que, lluny de cercar una 
reducció d'emissions, aquest impost únicament té un afany recaptatori per 
gravar aquells que no tenen alternativa de reducció. 

 

El gruix de la població i dels vehicles subjectes a tribut es concentren en les 
àrees més densament poblades de Catalunya i, en concret, l'àrea metropolitana 
de Barcelona. Però constatem que l'esforç fiscal dels municipis de l'àmbit rural, 
i en particular dels municipis  amb dèficits de transport públic i serveis 
essencials, serà proporcionalment molt superior. 
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La mitjana de turismes i motocicletes a Catalunya resulta ser, segons 
l’IDESCAT, de 0,55 i 0,12 per habitant, respectivament. Xifres molt similars 
resulten per l’Àrea Metropolitana de Barcelona –0,51 i 0,13–, però a la que 
sortim d’aquest àmbit, la ràtio s’incrementa força, fins al màxim de 0,72 i 0,16 a 
les comarques gironines. Fet que representa un 30% de més. 

 

Igualment, als municipis petits de l'àmbit rural, el número de km recorreguts per 
vehicle és sensiblement superior, atès que la mobilitat és obligada amb vehicle 
particular per causes com ara: 

- Absència de transport públic suficient (manca de tren i freqüència d'autobús). 

- Residència en nuclis amb dèficits de serveis públics bàsics (centres 
assistencials, farmàcia, centres educatius, judicials i d'altres) 

- Residència en nuclis amb dèficits comercials (botiga especialitzada, 
supermercat, etcètera). 

- Molts treballadors requereixen de mobilitat obligada, sense alternativa al 
vehicle privat, per anar a un lloc de treball ubicat en un indret sense 
transport públic (polígons industrials, finques rústiques o similars). 

 

A això s’hi ha d’afegir que molta de la maquinària i vehicles agrícoles no tenen 
una alternativa d’un vehicle elèctric. I, encara que existís, tampoc no tenim una 
xarxa de subministrament adient per abastir-los. 

 

Ateses les anteriors justificacions demanem a aquest Parlament la sensibilitat 
adient amb  llur ciutadania per a que, lluny d'augmentar una vegada més la 
pressió fiscal, la rebaixi, atès la naturalesa impositiva de l'impost que pretén 
gravar les emissions. Especialment per que a l’entorn rural aquesta reducció no 
és ni possible ni factible. 

 

Per tot plegat cal aprovar una moratòria de l’Impost fins que es corregeixen els 
dèficits enumerats en la present justificació en l'àmbit dels municipis rurals i als 
municipis amb dèficits de transport públic. I, singularment, també s'estudiï un 
mecanisme de reducció de les contribucions a l'impost als treballadors i/o 
autònoms amb un lloc de treball ubicat en indrets sense connectivitat mitjançant 
transport públic des del seu habitatge, amb independència de la grandària del 
municipi de residència. 

 

Per tot això el Ple  municipal per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Adherir-se a la citada petició feta per  l’Institut Agrícola, demanant al Parlament 
l’aprovació d’una moratòria, fins que es puguin corregir  els dèficits enumerats en 
aquesta petició, donat que  considerem que els nostres ciutadans queden greument 
perjudicats per l’aplicació del referit impost. 
 
Segon.- Comunicar-ho al Parlament de Catalunya , Comissió de Peticions i a l’Institut 
Agrícola. 
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04.-INFORMES DE L’ALCALDIA. 
 
No n’hi varen haver 

 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa, aixecà la sessió a les tretze  
vint hores 
 
Vist i Plau                                                                           La Secretaria 
 
L’Alcaldessa 
 
 
 
Sandra Zaragoza Vallés                                                   Teresa Roca Castell       
                                                                                             
                                                                           
                                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


