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ACORDS

 APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 31/12/2021

PLE ORDINÀRI, 31 DE DESEMBRE DE 2021, A LES 9:30 HORES1. 

Acta aprovada per unanimitat

 DONAR COMPTE LIQUIDACIO PRESSUPOST 2020

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 23 AL NÚM. 232. 
DE 2022

Restant el Ple assabentat a l'efecte.

DECRET 2022-0000019 
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Proposta Aprovació Liquidació Pressupost 2020.
Fets
 
1. La Unitat gestora ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient d’ aprovació de la
liquidació de l’exercici 2020.
2. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com encarregar a la
intervenció municipal l’elaboració dels documents necessaris per a formar i l’emissió dels
informes corresponents.
3. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la liquidació del
pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’ Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, l’estat de les inversions financerament sostenibles, de les resolucions
adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions formulades per la intervenció i de les
anomalies detectades en matèria d’ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del
tràmit de fiscalització i dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa
fixa.
4. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:
4.1. Pressupost de despeses:
L’execució del pressupost de despeses corrent i del tancat així com les obligacions pendents
de pagament són:

 
 
4.2. Pressupost d’ingressos:
L’execució del pressupost d’ingressos corrent i del tancat així com els drets pendents de
cobrament són:
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4.3. Resultat pressupostari ajustat:
El resultat pressupostari ajustat és:

 
4.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals:
El romanent de tresoreria per a despeses generals és:
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4.5. Estalvi net
L’estalvi net és el següent:

 
4.6. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdits és de 0.
 
4.7. 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.
CAPACITAT DE FINANÇAMENT
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 117.766,39.
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4.8. 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 2019 amb aquell que es
desprèn de la liquidació del 2020.
A l’ANNEX 9 es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost
compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local :
COMPLEIX REGLA DE LA DESPESA
Compleix la Regla de la despesa amb un marge de 474.220,07€ i una variació de la despesa
computable en relació a l’exercici anterior de 15,91 %, d’acord amb el detall de l’ANNEX 9.
4.9 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
4.9.1. 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 31/12/2020 en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és de 27,35 % d’ acord amb el detall del ANNEX 10.
4.9.2. Període mig de pagament
El PMP anual és de 249,39 dies.
Fonaments de dret
1. L’article 191 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 89 del Reial decret 500/1990, de 20 d’
abril, disposen que el pressupost de l’ exercici es liquidarà en relació a la recaptació de drets i
al pagament d’ obligacions al 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec
de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents.
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del
pressupost posa de manifest diversos aspectes:
 
Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació
neta.
 
3. L’article 93.2 del RD 500/1990 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
i el romanent de tresoreria per a despeses generals.
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.
5. 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.
6. L’article 32 de la LOEPSF, regula la norma general del destí del superàvit pressupostari, i
disposa que en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
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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.
7. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions locals
compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de les Hisendes
locals en matèria d’autoritzacions d’ operacions d’endeutament, ha liquidat l’exercici anterior
amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu i el seu
període mig de pagament no supera el valor de 30, podran destinar l’import del superàvit un
cop deduïdes, si escau, les despeses pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions
financerament sostenibles amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’
exercici següent, sempre que així s’ habiliti per a exercicis posteriors al 2014 mitjançant la Llei
de Pressupostos generals de l’Estat.
8. L’article 3 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front
a l’impacte econòmic i social del COVID-19, disposa que el superàvit pressupostari de les
entitats locals de l’any 2019 que compleixin amb allò establert a la DA 6a de la Llei orgànica 2
/2012, de 27 d’ abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i amb el límit de la
previsió de la capacitat de finançament del 2020, sempre que no superi l’import que determini
el Ministeri, es podrà destinar exclusivament a:
- finançar despeses d’inversió de la política de despesa 23 “Serveis socials i promoció social”,
sempre que es compleixin les regles establertes a la disposició addicional sisena de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- finançar les despeses corrents corresponents a les prestacions de l’article 1.2 del RD 8/2020
9. El RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’
àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, estableix que l’import màxim que podrà
destinar cada entitat local a aquesta despesa serà, com a màxim, l’equivalent al 20% del saldo
positiu que quedi una vegada deduït al superàvit l’import de les despeses pendents d’aplicar al
pressupost, l’import derivat de l’aplicació de l’article 12.5 de la LOEPSF i l’ import pendent d’
executar de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del superàvit
del 2018.
10. L’article 6 del RD 20/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i
en altres àmbits per a la reactivació econòmica disposa que les entitats locals podran destinar
al 2020, com a màxim, el 7% del saldo corresponent a l’any 2019 que resulti de l’aplicació de
les regles de l’apartat 2 de la disposició addicional 6a de la LOEPSF per a finançar despeses d’
inversió en vehicles elèctrics purs o amb etiqueta ambiental ZERO, excepte en el cas que s’
acrediti que no existeixen vehicles ZERO que compleixin amb les necessitats mínimes de
servei, en aquest cas, podran substituir-se per vehicles amb etiqueta ECO, i en infraestructures
de recàrrega per a l’ús dels vehicles adquirits, que es destinin a la prestació de serveis públics
de recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat i ordre públic, protecció civil,
prevenció i extinció d’incendis i de transport de viatgers.
11. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix els següents requisits: que les
entitats que no superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions
d'endeutament, que presentin superàvit en termes
de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l’anualitat de
les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst
a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de
l'exercici 2020.
12. 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
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/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.
 
13. 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.
14. La disposició addicional setzena 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 anualment,
conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de l’entitat local i es
publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris establerts a la memòria econòmica
de la inversió així com del seu grau d’execució.
15. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació
Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió
pressupostària:
La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del pla de
reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació previstes en
la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en aquest últim cas s'hagués
formulat requeriment.
La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió de noves
mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb l'article 24.3 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de reequilibri,
segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
 
16. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels Diputats l’
apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa suposa una situació d’
emergència extraordinària que s’ ajusta a allò disposat a l’article 135.4 de la Constitució
Espanyola i a l’article
11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en aquest acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres
de 11 de febrer de 2020 sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
 
17. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’ apreciació del ACM de
6 d’octubre de 2020.
18. La DA 108a de la Llei 11/2020 de 30 de desembre, General de pressupostos de l’estat de
2021 disposa que Si l'entitat local liquida l'exercici
2020 amb
estalvi net negatiu o endeutament superior al 75%
dels seus
ingressos corrents liquidats ajustats en l'exercici immediat anterior, l'entitat local, mitjançant
acord del seu Ple, ha d'aprovar un pla de sanejament financer o de reducció de deute per
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corregir, en un termini màxim de cinc anys, el signe de l'estalvi net o el volum d'endeutament,
respectivament.
En conseqüència, RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020.
2. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS NEGATIU Adoptar alguna
les mesures proposades a l'article 193 del TRLRHL que caldrà determinar explícitament:
Reduir despeses en el pressupost de l’exercici 2021 per import equivalent al romanent de
tresoreria negatiu. Cal adoptar aquest acord en el proper ple que se celebri.
Si la reducció no fos possible es podria concertar un préstec amb les condicions de l’article
177.5 del TRLRHL.
Si no s’adopta cap de les mesures anteriors caldrà aprovar el pressupost de l’exercici 2022
amb un superàvit inicial equivalent a l’import negatiu del romanent de tresoreria per a despeses
generals.
A més a més elaborar i aprovar un pla de sanejament financer formulat per l'any en curs i els
cinc següents per corregir el desequilibri. No obstant, el Congrés dels Diputats, en el Ple de 20
d’octubre 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS. XIV
LEGISLATURA. Serie D: GENERAL, 29 d’octubre 2020. 170) va acordar per majoria absoluta
que tenint en compte la situació de emergència extraordinària prevista a l’article 135.4 de la
Constitució, quedaven en suspens les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021, per tant,
no procedeix l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer. Igualment, el Consejo de Ministros de
data 27-07-2021 va acordar el manteniment de la suspensió de les regles fiscals per a 2022;
acord, ratificat pel Congreso de los Diputados.
4. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
5. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
6. Publicar a la web de la corporació l’estat de les inversions financerament sostenibles.
 
DECRET 2022-0000023
ESMENA ERROR MATERIAL EN EL DECRET 2022-0000019 APROV. LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST 2020.
 
Fets
1. Per un error material en la transcripció del Decret d'Alcaldia número 2022- 0000019 , de data
10 de febrer de 2022, en el punt 4.2 Pressupost
d'ingressos es van copiar les dades referents a les despeses en lloc de les
dels ingressos. I en el
punt 4.3 Resultat pressupostari ajustat
, no es va
posar el Resultat Pressupostari Ajustat ( I+II ).
Fonaments de dret
 
1. L’article 191 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 89 del Reial decret 500/1990, de 20 d’
abril, disposen que el pressupost de l’ exercici es liquidarà en relació a la recaptació de drets i
al pagament d’ obligacions al 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec
de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents.
 

Transcripció de l'acta número 2022-0000001 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON

BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 23/03/2022, 23/03/2022



2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del
pressupost posa de manifest diversos aspectes:
Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació
neta.
 
3. L’article 93.2 del RD 500/1990 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
i el romanent de tresoreria per a despeses generals.
 
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.
 
5. 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.
 
6. L’article 32 de la LOEPSF, regula la norma general del destí del superàvit pressupostari, i
disposa que 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.
 
7. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions locals
compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de les Hisendes
locals en matèria d’autoritzacions d’ operacions d’endeutament, ha liquidat l’exercici anterior
amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu i el seu
període mig de pagament no supera el valor de 30, podran destinar l’import del superàvit un
cop deduïdes, si escau, les despeses pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions
financerament sostenibles amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’
exercici següent, sempre que així s’ habiliti per a exercicis posteriors al 2014 mitjançant la Llei
de Pressupostos generals de l’Estat.
 
8. L’article 3 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front
a l’impacte econòmic i social del COVID-19,
disposa que el superàvit pressupostari de les entitats locals de l’any 2019 que compleixin amb
allò establert a la DA 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, i amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament del 2020,
sempre que no superi l’import que determini el Ministeri, es podrà destinar exclusivament a:
- finançar despeses d’inversió de la política de despesa 23 “Serveis socials i promoció social”,
sempre que es compleixin les regles establertes a la disposició addicional sisena de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- finançar les despeses corrents corresponents a les prestacions de l’article 1.2 del RD 8/2020
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9. El RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’
àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, estableix que l’import màxim que podrà
destinar cada entitat local a aquesta despesa serà, com a màxim, l’equivalent al 20% del saldo
positiu que quedi una vegada deduït al superàvit l’import de les despeses pendents d’aplicar al
pressupost, l’import derivat de l’aplicació de l’article 12.5 de la LOEPSF i l’ import pendent d’
executar de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del superàvit
del 2018.
10. L’article 6 del RD 20/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i
en altres àmbits per a la reactivació econòmica disposa que les entitats locals podran destinar
al 2020, com a màxim, el 7% del saldo corresponent a l’any 2019 que resulti de l’aplicació de
les regles de l’apartat 2 de la disposició addicional 6a de la LOEPSF per a finançar despeses d’
inversió en vehicles elèctrics purs o amb etiqueta ambiental ZERO, excepte en el cas que s’
acrediti que no existeixen vehicles ZERO que compleixin amb les necessitats mínimes de
servei, en aquest cas, podran substituir-se per vehicles amb etiqueta ECO, i en infraestructures
de recàrrega per a l’ús dels vehicles adquirits, que es destinin a la prestació de serveis públics
de recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat i ordre públic, protecció civil,
prevenció i extinció d’incendis i de transport de viatgers.
11. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix els següents requisits: que les
entitats que no superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions
d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de
tresoreria positiu, una vegada descomptat l’anualitat de les mesures especials de finançament,
que
compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin
una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2020.
12. 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.
.13. 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.
14. La disposició addicional setzena 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 anualment,
conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de l’entitat local i es
publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris establerts a la memòria econòmica
de la inversió així com del seu grau d’execució.
15. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació
Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió
pressupostària:
La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del pla de
reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
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L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació previstes en
la normativa pressupostària i
economicofinancera, sempre que en aquest últim cas s'hagués formulat requeriment.
La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió de noves
mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb l'article 24.3 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de reequilibri,
segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
16. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels Diputats l’
apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa suposa una situació d’
emergència extraordinària que s’ ajusta a allò disposat a l’article 135.4 de la Constitució
Espanyola i a l’article
11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en aquest acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres
de 11 de febrer de 2020 sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
17. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’ apreciació del ACM de
6 d’octubre de 2020.
18. La DA 108a de la Llei 11/2020 de 30 de desembre, General de pressupostos de l’estat de
2021 disposa que Si l'entitat local liquida l'exercici
2020 ambestalvi net negatiu o endeutament superior al 75%dels seus
ingressos corrents liquidats ajustats en l'exercici immediat anterior, l'entitat local, mitjançant
acord del seu Ple, ha d'aprovar un pla de sanejament financer o de reducció de deute per
corregir, en un termini màxim de cinc anys, el signe de l'estalvi net o el volum d'endeutament,
respectivament.
En conseqüència, RESOLC:
1. Esmenar l'error material contingut al Decret d'Alcaldia número 2022- 0000019 , de data 10
de febrer de 2022, en el punt 4.2 Pressupost d'ingressos es van copiar les dades referents a
les despeses en lloc de les
dels ingressos. I en el  punt 4.3 Resultat pressupostari ajustat  , no es va  posar el Resultat
Pressupostari Ajustat ( I+II ).
El text correcte és el següent:
4.2. Pressupost d'Ingressos.
L’execució del pressupost d’ingressos corrent i del tancat així com els drets pendents de
cobrament són:
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Alcalde President

Ramon Brull Melich

Secretari Interventor

Teresa Roca Castell

 
4.3 Resultat pressupostari ajustat
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