ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 13 DE MARÇ DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000002
Caràcter: sessió ordinaria
Data: 13 de març de 2019
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 09:00 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Marti Espigule Vallmajo, Alcalde
Albert Casadevall Ballada, Regidor
Javier Sanchez Machordom, Regidor
Daniel Arbusa Torrent, Regidor
Mireia Acosta Pique, Secretària
Amb veu i sense vot:
Han excusat la seva absència:
Jordi Rollan Altarriba, Regidor
Desenvolupament de la sessió:
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR DE SESSIO ORDINARIA DEL
16 DE GENER DE 2019
Resultat: Aprovat per unanimitat
2.0.- COMUNICACIONS DE L'ALCALDIA
No n’hi ha.
3.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 4/2019 AL 46/2019,
AMBDÓS INCLOSOS
Els membres assistents es donen per assabentats.

4.0.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 50/2019 SOBRE L’APROVACIÓ
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2018.
“DECRET
Assumpte: Liquidació pressupost exercici 2018.
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 s’obté, a 31 de
desembre de 2018, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1.Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Operacions de corrent
Operacions de capital
Operacions financeres
Pagaments ordenats
Pagaments realitzats
Reintegrament de pagaments
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament
Pagaments ordenats pendents pagar

345.421,78,45
53.097,00
398.518,78
355.287,70
355.287,70
355.287,70
239.109,93
116.177,77
0,00

—
Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents
de pagament a l’inici de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
Prescripció obligacions
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents
de pagament al final de l’exercici
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 65.245,79€

256.128,69
290.318,61
-276,70
290.041,91
65.245,79
0,00

16.837,33
0,00
0,00
16.837,33
0,00

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
1.Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts totals
Drets anul·lats
Drets cancel·lats
Drets reconeguts nets
Operacions de corrent
Operacions de capital
Operacions financeres
Drets recaptats
Devolució d’ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

345.421,78
53.097,00
398.518,78
368.931,31
-7.953,41
0,00
360.977,90
301.499,17
59.478,73
0,00
330.873,53
-7.775,81
323.097,72
37.880,18

2.Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a
l’inici de l’exercici
Rectificació a la baixa saldos inicials
Rectificació a l’alça saldos inicials
Drets cancel·lats
Drets recaptats
Drets pendents de cobrament al
final de l’exercici
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:87.999,57€

89.264,00
-5,52
0,00

-266,00
38.873,09
50.119,39

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

1.4. Romanents de crèdit:
Els romanents de crèdit totals són de 43.231,08€, el detall dels quals és el
següent:
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 0,00 €
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 52.939,70
€
1.D’impossible incorporació............................................
2.D’incorporació obligatòria.............................................
3.Susceptibles d’incorporació...........................................
a.Compromesos .................... 0,00
b.Autoritzats ........................ 0,00
c.Retinguts ........................... 0,00
d.Disponibles......................... 43.231,08

0,00
0,00
43.231,08

TOTAL................................................................................43.231,08€

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per
a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al
compliment d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb
les excepcions previstes en l’article 182 del mateix text refós, que és podran
incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients recursos
financers:

-

-

Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així
com transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre
de l’exercici.
Els crèdits que estiguin compromeses
Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats

Els crèdits que emparin projectes
d’incorporar-se de forma obligatòria.

amb

finançament

afectat

hauran

1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
IMPORTS ANY 2018
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent

37.880,18

(+) de pressupostos tancats

50.119,39

(+) d'operacions no pressupostàries

40.549,50

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

369.574,69

128.549,07

128.844,64
38.365,97
50.898,03
39.580,64

86.233,77
65.245,79

32.703,44
15.022,29

0,00

1.815,04

20.987,98

15.866,11

4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva

IMPORTS ANY ANTERIOR 2017

432.205,88

-3.386,61
3.386,61

(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

471.134,57

465.715,89

37.099,69

30.465,12

0,00

0,00

434.034,88

435.250,77

El Romanent de tresoreria total ascendeix a 434.034,88 €,el qual està
composat per 0,00€ de romanent afectat a despeses amb finançament afectat,
que es correspon amb l’import de les desviacions positives, per aplicacions
pressupostàries i acumulades dels projectes amb finançament afectat i de
37.099,69€ de saldos de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA de
434.034,88€, és romanent de tresoreria per a despeses generals.
En virtut de l’establert a l’art.104.4 RD 500/1990,podem afirmar que s’ha
obtingut un Romanent de Tresoreria POSITIU.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada aplicació 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 Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos
a la LGEP.
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit
computada al llarg del cicle econòmic, en terme de capacitat de finançament
d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la
LRHL, en matèria de pressupostos.
Per tot el que s’exposa,
RESOLC:
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que en
termes consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex
amb el corresponent detall i documentació preceptiva, d’acord amb el Text
refós 2/2004, de la llei 39/88 d’hisendes locals.
Segon.-DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que es celebri.
Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació d’Hisenda a través de
les plataformes telemàtiques.”
Els membres assistents es donen per assabentats.

5.0.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ ANUAL DE LES
RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES
A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE LA
INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LES
PRINCIPALS ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, DELS INFORMES
D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I DELS RESULTATS DEL CONTROL
DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES DE CAIXA FIXA DE
L’EXERCICI 2018
ANTECEDENTS
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local
(RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de compte de la liquidació del
pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les resolucions
adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades
o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la
tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest informe ha
d’atendre únicament a aspectes propis de l’exercici de la funció interventora,
sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions que
fiscalitzi.
L’entitat local, en sessió plenària de 18 de juliol de 2018, va aprovar el model
de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció
interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local, en virtut del que
estableixen els articles 13 i 9 del RCIL, respectivament.
L’apartat 8 de l’article 15 del RCIL estableix que aquest informe anual ha de
diferenciar, de manera clara i concisa, el caràcter suspensiu o no de les
objeccions efectuades pels òrgans interventors. No obstant, en haver-se
aprovat la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics això
implica que, l’incompliment de qualsevol d’aquests requisits comporta, en tots
els casos, la suspensió de la tramitació de l’expedient.
Pel que fa el resum de les principals anomalies detectades en matèria
d’ingressos en l’exercici de la funció interventora, a què fa referència l’apartat
6 de l’article 15 del RCIL, en haver-se aprovat la substitució de la fiscalització
prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat, no és possible detectar aquestes anomalies en aquesta fase del
control.
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en la relació que
esmenten els apartats 6 i 7 de l’article 15 del RCIL.

Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, l’informe anual de l’article
15.6 del mateix RCIL ha d’incloure, en un punt addicional, els resultats
obtinguts del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa.
FONAMENTS JURÍDICS
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local (RCIL).
INFORME
La finalitat d’aquest informe, doncs, és informar de les resolucions adoptades
pel president contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de les principals
anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció
interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les
bestretes de caixa fixa, amb l’objecte de donar compliment al requerit pels
articles 15, 27.2 i 28.2 del RCIL i 218.1 del TRLRHL.
A continuació es mostra la informació requerida en la normativa vigent, per a
l’exercici 2018:
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a
les objeccions efectuades per la Intervenció.
- S’han emès informes de fiscalització o d’intervenció al llarg de l’exercici
2018, dels quals cap és amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap
resolució i/o decret contrari a les objeccions efectuades per la Intervenció.

2)
Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries
a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i
per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

3)
Resum de les principals anomalies detectades en matèria
d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en
matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.
4)

Informes d’omissió de la funció interventora.

- No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.

5)
Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels
pagaments a justificar.

6)
Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes
de caixa fixa.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les
bestretes de caixa fixa.

D’aquest informe, corresponent a l’exercici 2018, se’n donarà compte al ple
juntament amb la liquidació del pressupost de l’entitat local.
Els membres assistents es donen per assabentats.
6.0.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, PMP I
EXECUCIO PRESSUPOST 4T-2018
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix les
obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals
(art. 16), emeto el següent

INFORME
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions
trimestrals de subministrament d’informació”, diu que en els tres primers
trimestres de cada any, queden excloses del compliment de l’obligació de
subministrament d’informació trimestral, les Corporacions Locals de població
no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al Calendari i
pressupost de tresoreria, endeutament viu i l’estimació de l’endeutament en
els pròxims deu anys.
De la documentació corresponent al QUART trimestre 2018 (acumulat fins
31/12/2018), el resultat obtingut és el següent:
RECAPTACIÓ ACUMULADA FINAL 4RT
TRIMESTRE

361.970,81 euros (323.097,72€ +
38.873,09€)

PAGAMENTS ACUMULATS FINAL 4RT
TRIMESTRE

307.043,79 euros (290.206,46€ +
16.837,33 €)

Tal com s’especifica en la tramesa de la documentació d’aquest seguiment
trimestral, l’ajuntament de Cabanelles no té endeutament i per tant, cap
préstec del fons de finançament de pagament a proveïdors (instrumentat a
través d’una operació d’endeutament o mitjançant la participació en els
tributs de l’Estat).
Per altra banda, s’informa del Període Mig de Pagament (PMP) del 4rttrimestre de 2018:
Operaciones
Pagos
Operaciones
Pagos
Entidad
Pagadas
Realizados Pendeintes Pendientes PMP (días) Observaciones
(días)
(euros)
(días)
(euros)
Cabanelles
2,52
86.866,08
0,00
72.742,29
1,37
PMP Global
86.866,08
72.742,29
1,37

MOROSITAT 4T-2018
De conformitat a l'art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic, la intervenció anualment elaborarà un informe, en el què s'avaluarà el
compliment de la normativa en matèria de morositat. Aquest informe serà
elevat al Ple.

Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions
trimestrals de subministrament d’informació”, diu que en els tres primers
trimestres de cada any, queden excloses del compliment de l’obligació de
subministrament d’informació trimestral, les Corporacions Locals de població
no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al Calendari i
pressupost de tresoreria, endeutament viu i l’estimació de l’endeutament en
els pròxims deu anys, per tant el 4art trimestre de l’any no està exclòs del
compliment de l’obligació de subministrament d’informació trimestral pel que
fa al l’informe trimestral de morositat.
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
3.1. Els pagaments totals realitzats en el 4rt trimestre de 2018, han estat de
50.473,19€, els quals s’han efectuat dins el termini legal establert per la
normativa sobre morositat.
3.2. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a finals de
l'exercici 2018, derivades de l’informe trimestral corresponent al quart
trimestre, son de 58.014,79€, les quals es troben dins el període legal de
pagament.
3.3. El període mitjà de pagament en el 4art trimestre de 2018 és de 3,28
dies.
Els membres assistents es donen per assabentats.
7.0.- PROPOSTA D'ACORD DE
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 1/2019

PLE

D'APROVACIÓ

DE

L'EXPEDIENT

Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de
reconèixer segons s’acredita dels llistats de comptabilitat (OPAS 2019).
Vist l’informe de la Intervenció municipal de data 05 de març de 2019 en el
qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per fer front a les
esmentades obligacions així com la idoneïtat del present procediment;
De conformitat amb l’article 60.2 del RD 500/ 1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, el qual estableix la competència del ple per l’aprovació dels
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits;
Es proposa al Ple l’adopció dels següents,

ACORDS
Primer.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm.
01/2019 per un import total de 5.557,75€, el qual comprèn la següent
despesa procedent d’exercici tancats (2018):
Data doc.
27/12/2018

Import
Nom
Text explicatiu
5557,75 ARICO FOREST S.L.U. Execució treballs de franja protecció indendis

partida
450.210

Segon.- Aplicar l’import de la despesa descrita a la partida pressupostària del
pressupost vigent que correspon a la 450.210 amb el concepte de
“Infraestructura i béns naturals”.
Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir
la
tramitació ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les
expressades obligacions.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- PUNTS URGENTS
No n’hi ha.
9.0.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament,

