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ACTA NÚM. 02/2014
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 21 D’ABRIL DE
2015.

Data: 21 d’abril de 2014.
Horari: Inici a les 19:00 h i acabament a les 19:30 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 19:00 hores del dia vint-i-u d’abril de dos mil quinze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial el
Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr. Miquel Serra Godia, amb
l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que
certifica.

ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).

Regidors:

Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC).
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Segona Tt. d’Alcalde:
Sr. Jordi Casals i Tomàs (CiU
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC).
Sra. M. Antonieta Ribes I Companys (CiU).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde Sra. Maite Codina i Sra. Edurne Laurenz i Bagué (CiU).
Badia (ERC).
Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP).
Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

ABSÈNCIES:
Es dona l’absència excusada durant tota la sessió del regidor Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària, amb
quòrum d’assistència suficient.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al
següent

ORDRE DEL DIA:

1.- COMUNICACIÓ DE DECRET D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 2

DEL PRESSUPOST DE 2014.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda
celebrada el dia 16 d’abril de 2015, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
En virtut de l’establert a les Bases d’Execució del Pressupost General de 2014, es comunica el Decret de l’Alcaldia de
data 31/12/2014, pel qual s’aproven l’expedient de modificació núm. 2 del pressupost general de 2014, en la forma
següent:

2

“ANTECEDENTS:
Primer.- Bases d’Execució del pressupost de 2014.
Atès que l’art. 6 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2013, determina que les despeses que no superin el nivell
de vinculació jurìdica no precisaran tramitar expedient de modificació de crèdits, que l‘art. 9 estableix que les
transferències de crèdit quan afectin als mateixos nivells de vinculació jurìdica sols hi precisaràn proposta raonada
de l'Alcaldia i informe de Secretaria Intervenció, informant-se al Ple a la propera sessió convocada.
Considerant que l’art. 10 estableix que són partides ampliables les que corresponguin a despeses financiades amb
recursos afectats expresament, ampliables sense tramitació d'expedient, peró nivellant el pressupost, no obstant
tambè les ampliacions deuràn d'informar-se al Ple. En Particular es declaren ampliables les partides següents:
DESPESES
Cap.I de Personal.

INGRESSOS
Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
transferències corrents o pel fons de contingència.
Cap.II Béns corrents i serveis.(*) Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
transferències corrents o pel fons de contingència.
Cap.IV Transferències correns. Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
transferències corrents o pel fons de contingència.
Cap.VI Inversions reals.
Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
transferències corrents o pel fons de contingència.
Cap. III Despeses financeres i Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
Cap. IX Passius financers.
transferències corrents o pel fons de contingència.
Despeses Patronat Esports
Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
transferències corrents o pel fons de contingència.
Despeses Patronat M.A.J.A.
Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
transferències corrents o pel fons de contingència.

Igualment s’autoritzaran les modificacions del pressupost d’ingressos quan tinguin per finalitat el canvi de
finançament de les despeses d’inversió previstes al Cap. 6 i 9 (Inversions reals i Variació de Passius Financers)
previstes inicialment amb alienació d’inversions reals (Cap. 6) per poder canviar aquest finançament amb la
concertació de crèdits, Variació de Passius Financers (Cap. 9).
No s’autoritzaran increment de despeses que superin el sostre de despesa aprovat.
No es podran modificar amb càrrec el superàvit de l’exercici anterior ni per majors ingressos les despeses del present
pressupost, sense aprovar prèviament un pla econòmic i financer.
El superàvit pressupostari, que supera el límit de despesa, es destinarà a l’amortització de l’endeutament. (art. 12.5 i
32 LOEPSF).
Amb independència del capítol de despesa que es precisi, donat que l’ esmentada partida serveix com a bossa
d’estalvi que es podrà destinar al finançament extraordinari del deute o a cobrir insuficiències de crèdit en el
pressupost inicial.
/...
S’estableix un fons de contingència en els pressupostos per atendre despeses imprevistes (art. 31, 111 i 135 del
TRLHL).
S’inclouen, amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions. I
respecte als estats d’ingressos, en què figuren les estimacions dels diferents recursos econòmics per liquidar durant
l’exercici.
Igualment l’art. 11 determina la Incorporació de romanents de crèdits. Amb les significacions següents:
1. Els romanents de crèdits estan constituïts pels saldos de crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions
reconegudes. Caldrà constatar l'existència d'ingressos afectats, ja que en qualsevol cas els crèdits corresponents
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han d' ésser incorporats. Durant la liquidació de l'exercici anterior l'Interventor informarà dels estats de romanents de
crèdits abans esmentats.
3. Amb caràcter general la liquidació del pressupost anterior procedirà a la incorporació de romanents.
4. L'aprovació de la incorporació de romanents correspon a l'Alcalde-President, comunicant-se al Ple en següent
convocatòria, excepte si procedeix de crèdits disponibles per a operacions de capital, en aquest cas l'aprovació
correspon al Ple.
5. La modificació serà executiva des del moment que s'hagi adoptat l'acord corresponent.
Segon.- Contingut del Decret de Modificació.
1.- Respecte les modificacions del pressupost.
En virtut de l’acord del Ple del dia 25 de novembre de 2014 es va aprovar la modificació del pressupost general de
2014 núm. 1.
L’execució pressupostària posterior, ha provocat algunes modificacions posteriors, respecte a transferències internes
entre partides vinculades amb borsa de vinculació jurídica, ja sigui a nivell de capítol de classificació econòmica,
programes o unitats orgàniques de classificació per àrea de despesa o, en virtut de la Base 11 à. del Pressupost
General de la Corporació Municipal d’Alcarràs per a l’exercici econòmic de 2014, per la incorporació de majors
ingressos vinculats a despeses ampliables, que afectà també al Patronat Municipal d’Esports.
Caldrà per tant comunicar al proper Ple que es celebri, juntament amb la comunicació de la liquidació del pressupost,
l’estat de modificacions, resum de la modificació núm. 1 aprovada pel Ple del dia 25/11/2014 i les derivades del Decret
de l’Alcaldia de data 34/12/2014, pel que fa a les transferències entre parides citades anteriorment, en la forma
següent:

1.1. Modificació: Finançament de les modificacions pressupostàries de despeses.
1.1.1. Per transferències internes.
Per causa de transferències de partides amb crèdit suficient a partides amb insuficiència de crèdit vinculades a nivell de
capítol de despesa, programa o unitat orgànica s’han realitzat les següents transferències:
RESUM PER CAPITOLS
DESPESES

Transferènci.
(+/-)

OPERACIONS CORRENTS
1 DE PERSONAL
2 DE BENS CORRENTS I SERVEIS
3 FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. FONS CONTINGÈNCIA
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL TRANSFERENCIES INTERNES

-30.756,81
550.078,94
-28.954,94
31.379,42
-69.178,75
-411.902,86
-665,00
0,00
-40.000,00
0,00

1.1.2. Per majors incorporació de romanents de tresoreria i majors ingressos.
El resum del finançament a nivell de capítols ha estat el següent:
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Resum Capítols Consolidat liquidació 2014
RESUM PER CAPITOLS
Previsions
inicials
INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8 ACTIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

Pressupost Ajuntament 2014
Modifi. x
Modifi. x
maj./men.
Incressos
romanents
ingressos
extraordinàris
vinculats (+/-)

3.942.000,00
2.001.700,00
870.700,00
0,00
0,00
8.408.200,00

Pressupost
definitiu

100.000,00
100.000,00
-120.000,00
731.556,59
731.556,59
731.556,59

0,00
80.000,00

0,00
0,00

4.042.000,00
2.101.700,00
750.700,00
731.556,59
731.556,59
9.219.756,59

El finançament dels suplements i crèdits pressupostaris s’han realitzat amb la modificació del pressupost d’ingressos en
la forma següent:

a) Incorporació de Romanents de Tresoreria afectats de la liquidació de 2013.
Atès que la Base 11 à. del Pressupost General de la Corporació Municipal d’Alcarràs per a l’exercici econòmic de 2014,
amb l’aprovació de la liquidació de l’exercici de 2013 s’incorporà al pressupost de 2014 els Romanents de tresoreria
afectats per a l’adquisició del solar de l’Escola del Saladar, en la forma següent:

Econ.

Org.

87010

45

CONCEPTES INGRESSOS
ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Pressupost
Ajuntament
2014 inicial
0,00

Modificació per
incorporació
RTA
476.556,69

Pressupost
Ajuntament
definitiu 2014
476.556,69

Que financia inicialment l’increment del Capítol 6 d’Inversions reals a partida de despeses següent:
Econ.

Org.

Àrea

CONCEPTES.

621

30

3421

ADQUISICIÓ TERRENY ESCOLES/EDIFICI CAMP FUTBOL

Ajuntament
Pressupost inicial
2014
199.760,00

Romaments

476.556,69

Ajuntament
Pressupost
definitiu
676316,69

Per acord del Ple del dia 30/12/2015 en el que s’aprova el pressupost general per a 2015, en atenció als informes i
actes jurídics realitzats s’acordà desafectar el Romanent de Tresoreria, que resta als efectes de la present liquidació
com a Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, amb tots els efects legals determinats per aquests tipus de
romanents.

b) Incorporació de Romanents de Tresoreria per a despeses generals resultatns de la
liquidació de 2013.
Atès l’informe de Secretaria-intervenció del dia 4 de març de 2014, sobre la destinació del superàvit pressupostàriromanents de tresoreria per a despeses generals establert a l’art. 32 del la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relació amb la Disposició adicional 6ª, que estableix que es
podran destinar els resultat de la capacitat de finançament o romanent de tresoreria, que sigui la menor, per a finançar
inversions del capítol 6 financerament sostenible, si es compleixen les condicions d’estabilitat pressupostària, capacitat
financera, límit del deute i del termini de pagament als proveïdors, com és el cas del resultat de la liquidació
pressupostaria de 2013.
Considerant que el límit previst a l’esmentat informe és de 255.432,96 €, que es pot destinar a inversions financerament
sostenibles, d’acord amb el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el TR de la Llei d’Hisendes Locals,
que possibilita les inversions en els grups de programes següents: 155. Víes públques, 171. Parcs i jardins i 454.
Camins veïnals, amb una vida útil superior a 5 anys.
Es va modificar el pressupost generals en la forma següent:
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Pressupost
Ajuntament
2014 inicial

Econ.

Org.

87000

45

Clas.
E.

U.O.

Prog.

CONCEPTES DESPESES

609

12

1710

ALTRES INVER.NOVES INFRAE.PARCS I JARDINS

609

38

4540

CONSERVACIÓ I ASFALTAT DE CAMINS

CONCEPTES INGRESSOS
ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

Modificació per
incorporació
RTDG
255.000,00

Pressupost
Ajuntament
definitiu 2014
255.000,00

Ajuntament
Pressupost inicial
2014
5.000,00

Romaments

45.000,00

Ajuntament
Pressupost
definitiu
50.000,00

240.000,00

210.000,00

450.000,00

0,00

Sumar RTG. Inversions sostenibles

255.000,00

c) Majors/Menors ingressos dels pressupostats.
Ateses les previsions de majors ingressos dels pressupostat d’impostos directes i de la Participació de tributs de l’estat i
actualització d’altes i baixes de subvencions previstes per finançar inversions, següents
INCREMENTS ESTABLES DE RECAPTACIÓ. IBI Urbana
AJUNTAMENT
Impost béns immobles naturalesa urbana
113-41

Import

previsió definitiva

2.300.000,00

Drets reconeguts nets

2.503.161,02

Augment previsions normatives-variació valors cadastrals

Econ.

Org.

11
42
75080
761

0
0
8
47

203.161,02

Pressupost
Ajuntament
2014 inicial
3.652.000,00
1.610.000,00
250.000,00
400.000,00

CONCEPTES INGRESSOS
Impostos sobre el capital.
De l’Administració de l’Estat.
SUBV, PUOSC CEMINTIRI
DIPUTACIÓ. TRANSFERÈNCIES AMPLIACIÓ C.A.P
Suma Majors ingresos

Modificació
Majors
ingressos
vinculats
100.000,00
100.000,00
-250.000,00
130.000,00
80.000,00

Pressupost
Ajuntament
definitiu 2014
3.752.000,00
1.710.000,00
0,00
530.000,00

Que afecten a les despeses següents:
Clas. E.

U.O.

Prog.

CONCEPTES DESPESES

Ajuntament
Pressupost
inicial 2014
520.000,00

Majors
ingressos
afectats
-250.000,00

609

8

1640

NOU CEMINTIRI PUOSC + NOUS NINXOLS VELL (90)

622

47

3120

AMPLIACIÓ CAP 2ª fase

400.000,00

130.000,00

913

45

0110

AMORTIZACIÓ DEUTE

684.000,00

200.000,00

Suma Majors ingresos

Transferències
Negatives
-240.000,00

Ajuntament
Pressupost
definitiu
30.000,00

-40.000,00

844.000,00

530.000,00

80.000,00

d) Modificacions al P.M.E. per Majors/Menors ingressos dels pressupostats .
Ateses les previsions de majors ingressos dels pressupostat de preus públics i transferències de l’ajuntament afectades
a despeses vinculades següents:
Resum Capítols Consolidat liquidació 2014
RESUM PER CAPITOLS
INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS

Previsions
inicials

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

136.200,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

141.800,00
278.000,00

Modifi. x
romanents

22.000,00

0,00

Resum Capítols Consolidat liquidació 2013
RESUM PER CAPITOLS
DESPESES

Previsions
inicials

Pressupost P.M.E. 2014
Modifi. x maj./men.
Incressos
ingressos vinculats
extraordinàris
(+/-)

Modifi. x
romanents

41.800,00
63.800,00

Pressupost
definitiu

158.200,00

0,00

Pressupost P.M.E. 2014
Modifi. x maj. / men.
Transferènci.
ingressos vinculats
(+/-)
(+/-)

183.600,00
341.800,00

Pressupost
definitiu
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OPERACIONS CORRENTS
2 DE BENS CORRENTS I SERVEIS
3 FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

208.100,00
900,00
69.000,00
278.000,00

0,00

52.600,00
2.400,00
8.800,00
63.800,00

0,00

260.700,00
3.300,00
77.800,00
341.800,00

Tercer.- Vist l’informe favorable de la Secretaria-Intervenció que posa de manifest que la modificació del pressupost no
provoca desequilibri pressupostari. Que les desviacions aparegudes a la modificació especialment per la incorporació
del romanent de crèdit d’exercicis tancats, ingressos financers, no causa efectes donat que no s’executa la previsió de
despesa, autoritzada però no obligada, traslladant-se la reserva de crèdit per a l’exercici de 2015. En definitiva es
considera que la modificació conserva l’estabilitat pressupostària i l’equilibri financer i que no es precisa la realització de
cap mena pla econòmic i financer.
DECRETO:
Primer.- Aprovar la modificació del pressupost general n. 2 del Pressupost general de 2014 de l’Ajuntament per
suplements de depesa finançat amb transferències de despeses amb vinculació jurídica per capítols i per àrees de
despesa, i per vinculació de majors ingressos indicada anteriorment, restant el resum per capítols en la forma següent:

1.2.- Estat definitiu de les modificacions del Pressupost.
El pressupost definitiu en termes totals i consolidats ha estat el següent:
Concepte

LIQUIDACIó DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2014
Import

1.- EXERCICIS CORRENTS.

Ajuntament

PART PRIMERA:
ESTAT DE DESPESES
1er.- Liquidació Estat de Despeses.
a) Previsions inicials
b) Modificacions
c) Previsions pressup. Definitives.
d) Crèdits totals autoritzats

8.408.200,00
811.556,59
9.219.756,59
8.619.791,45

1.- EXERCICIS CORRENTS.

Ajuntament

PART SEGONA:
ESTAT D'INGRESSOS
1er.- Liquidació Estat d'Ingressos
a) Previsions incials
b) Modificacions
c) Previsions pressupostàries definitives
d) Drets reconeguts nets.

8.408.200,00
811.556,59
9.219.756,59
8.423.735,39

P.M.Esports

278.000,00
63.800,00
341.800,00
339.406,12

P.M.Esports

278.000,00
63.800,00
341.800,00
357.282,15

Transferen.
Intern.

-113.800,00
-21.000,00
-134.800,00
-134.047,70
Transferen.
Intern.

-113.800,00
-21.000,00
-134.800,00
-134.047,70

Total
Consolidat
2014

Total
Consolidat
2013

8.572.400,00
854.356,59
9.426.756,59
8.825.149,87

8.003.900,00
521.548,25
8.525.448,25
8.231.907,97

Total
Consolidat
2014

Total
Consolidat
2013

8.572.400,00
854.356,59
9.426.756,59
8.646.969,84

8.003.900,00
521.548,25
8.525.448,25
8.357.610,40

L’Estat final de les modificacions del pressupost resumides a nivell de capítols d’ingressos i despeses
ha estat el següent:
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1.2.1. Modificació: ENS AJUNTAMENT.
Resum Capítols Consolidat liquidació 2014
RESUM PER CAPITOLS
Previsions
inicials
INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTES
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL INGRESSOS CORRENTS
C.Esp. Q.Urba. Recur. Even urb.(35+39 Urb))
OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS CAPITAL
TOTAL OPERACIONS NO FIANCERES
OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

3.942.000,00
88.000,00
1.444.800,00
2.001.700,00
41.000,00
7.517.500,00

20.000,00
870.700,00
890.700,00
8.408.200,00
0,00
0,00
0,00
8.408.200,00

Resum Capítols Consolidat liquidació 2013
RESUM PER CAPITOLS
DESPESES
OPERACIONS CORRENTS
1 DE PERSONAL
2 DE BENS CORRENTS I SERVEIS
3 FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. FONS CONTINGÈNCIA
TOTAL DESPESES CORRENTS
OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL DESPESES CAPITAL
TOTAL DESPESES NO FINANCERES
OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

Previsions
inicials

2.552.260,00
2.661.150,00
202.500,00
190.130,00
70.000,00
5.676.040,00

2.014.760,00
33.400,00
2.048.160,00
7.724.200,00
0,00
684.000,00
684.000,00
8.408.200,00

Pressupost Ajuntament 2014
Modifi. x
Modifi. x
maj./men.
Incressos
romanents
ingressos
extraordinàris
vinculats (+/-)
100.000,00

0,00

4.042.000,00
88.000,00
1.444.800,00
2.101.700,00
41.000,00
7.717.500,00

0,00
0,00

20.000,00
750.700,00
770.700,00
8.488.200,00

0,00
0,00

731.556,59
0,00
731.556,59
9.219.756,59

100.000,00
0,00

200.000,00

0,00
0,00

-120.000,00
-120.000,00
80.000,00

731.556,59
731.556,59
731.556,59

0,00
80.000,00

Pressupost
definitiu

Pressupost Ajuntament 2014
Modifi. x maj. /
Modifi. x
Transferènci.
men. ingressos
romanents
(+/-)
vinculats (+/-)

Pressupost
definitiu

-30.756,81
550.078,94
-28.954,94
31.379,42
-69.178,75
452.567,86

2.521.503,19
3.211.228,94
173.545,06
221.509,42
821,25
6.128.607,86

2.214.413,73
32.735,00
2.247.148,73
8.375.756,59

844.000,00
844.000,00
9.219.756,59

0,00

0,00

731.556,59

-120.000,00

731.556,59
731.556,59

-120.000,00
-120.000,00

-411.902,86
-665,00
-412.567,86
40.000,00

0,00
731.556,59

200.000,00
200.000,00
80.000,00

-40.000,00
-40.000,00
0,00

8

1.2.2. Modificació: ENS PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS.

Resum Capítols Consolidat liquidació 2014
RESUM PER CAPITOLS
INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTES
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL INGRESSOS CORRENTS
C.Esp. Q.Urba. Recur. Even urb.(35+39 Urb))
OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS CAPITAL
TOTAL OPERACIONS NO FIANCERES
OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

Previsions
inicials

Modifi. x
romanents

136.200,00
141.800,00
278.000,00

0,00
278.000,00

0,00
278.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

DESPESES
OPERACIONS CORRENTS
1 DE PERSONAL
2 DE BENS CORRENTS I SERVEIS
3 FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. FONS CONTINGÈNCIA
TOTAL DESPESES CORRENTS
OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL DESPESES CAPITAL
TOTAL DESPESES NO FINANCERES
OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

Previsions
inicials

Modifi. x
romanents

0,00
208.100,00
900,00
69.000,00
278.000,00

0,00
278.000,00

0,00
278.000,00

63.800,00

0,00
63.800,00

0,00
63.800,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
341.800,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
341.800,00

Pressupost P.M.E. 2014
Modifi. x maj. /
Transferènci. (+/men. ingressos
)
vinculats (+/-)

0,00
0,00

0,00
0,00

63.800,00

0,00
63.800,00

0,00
63.800,00

Pressupost
definitiu
0,00
260.700,00
3.300,00
77.800,00

52.600,00
2.400,00
8.800,00
0,00

Pressupost
definitiu

0,00
0,00
158.200,00
183.600,00
0,00
341.800,00

22.000,00
41.800,00

Resum Capítols Consolidat liquidació 2013
RESUM PER CAPITOLS

Pressupost P.M.E. 2014
Modifi. x
maj./men.
Incressos
ingressos
extraordinàris
vinculats (+/-)

0,00

341.800,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
341.800,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
341.800,00
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1.2.3. Modificació: CONSOLIDAT.
Resum
2014

Capítols

Consolidat

liquidació

RESUM PER CAPITOLS
INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTES
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL INGRESSOS CORRENTS
C.Esp. Q.Urba. Recur. Even urb.(35+39
Urb))
OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS CAPITAL
TOTAL OPERACIONS NO FIANCERES
OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES INTERNES
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT
Resum
2013

Capítols

Consolidat

Previsions
inicials

Pressupost Consolidat 2014
Modifi. x
Modifi. x
maj./men.
Incressos
romanents
ingressos
extraordinàris
vinculats (+/-)

Pressupost
definitiu

Variació
Previsions
%

3.942.000,00
88.000,00
1.581.000,00
2.143.500,00
41.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100.000,00
0,00
22.000,00
141.800,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.042.000,00
88.000,00
1.603.000,00
2.285.300,00
41.000,00

2,54%
0,00%
1,39%
6,62%
0,00%

7.795.500,00

0,00

263.800,00

0,00

8.059.300,00

3,38%

20.000,00
870.700,00

0,00
0,00

0,00
-120.000,00

0,00
0,00

20.000,00
750.700,00

0,00%
-13,78%

890.700,00

0,00

-120.000,00

0,00

770.700,00

-13,47%

8.686.200,00

0,00

143.800,00

0,00

8.830.000,00

1,66%

0,00
0,00

731.556,59
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

731.556,59
0,00

#DIV/0!
#DIV/0!

0,00

731.556,59

0,00

0,00

731.556,59

#DIV/0!

8.686.200,00

731.556,59

143.800,00

0,00

9.561.556,59

10,08%

-113.800,00

-134.800,00

18,45%

8.572.400,00

9.426.756,59

9,97%

liquidació

RESUM PER CAPITOLS

Previsions
inicials

Pressupost Consolidat 2014
Modifi. x maj. /
Modifi. x
men.
Transferènci.
romanents
ingressos
(+/-)
vinculats (+/-)

Pressupost
definitiu

Variació
Previsions
%

DESPESES
OPERACIONS CORRENTS
1 DE PERSONAL
2 DE BENS CORRENTS I SERVEIS
3 FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. FONS CONTINGÈNCIA

2.552.260,00
2.869.250,00
203.400,00
259.130,00
70.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
52.600,00
2.400,00
8.800,00
0,00

-30.756,81
550.078,94
-28.954,94
31.379,42
-69.178,75

2.521.503,19
3.471.928,94
176.845,06
299.309,42
821,25

-1,21%
21,00%
-13,06%
15,51%

TOTAL DESPESES CORRENTS

5.954.040,00

0,00

63.800,00

452.567,86

6.470.407,86

8,67%

OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

2.014.760,00
33.400,00

731.556,59
0,00

-120.000,00
0,00

-411.902,86
-665,00

2.214.413,73
32.735,00

9,91%
-1,99%

TOTAL DESPESES CAPITAL

2.048.160,00

731.556,59

-120.000,00

-412.567,86

2.247.148,73

9,72%

TOTAL DESPESES NO FINANCERES
OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS

8.002.200,00

731.556,59

-56.200,00

40.000,00

8.717.556,59

8,94%

0,00
684.000,00

0,00
0,00

0,00
200.000,00

0,00
-40.000,00

0,00
844.000,00

0,00
23,39%

684.000,00

0,00

200.000,00

-40.000,00

844.000,00

23,39%

8.686.200,00

731.556,59

143.800,00

0,00

9.561.556,59

10,08%

-113.800,00

-134.800,00

18,45%

8.572.400,00

9.426.756,59

9,97%

TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
TRANSFERÈNCIES INTERNES
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT

Tercer.- Donar compte al Ple a la propera sessió que es celebri.
El Ple es dóna per comunicat.
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2.- COMUNICACIÓ DE DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2014.
MASA RETRIBUTIVA GLOBAL I MARC PRESSUPOSTARI APROVATS AL PRESSUPOST DE 2015.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda
celebrada el dia 16 d’abril de 2015, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
A) COMUNICACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, dona compte al Ple que, per Decret de data 28 de febrer de 2015, informada la
Comissió d’Hisenda municipal del dia .. d’abril de 2015, s’ha aprovat la liquidació del Pressupost general de 2014, del
contingut que consta a l’esborrany de l’acta de la sessió del resum següent:
Primer.- Aprovació de liquidació del pressupost general de 2014.
Aprovar les liquidacions del Pressupost General per a 2014, composat pels Ens següents:
1.
2.

Ajuntament.
Patronat Municipal d’Esports.

Dels resums següents:
Concepte

LIQUIDACIó DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2014
Import

1.- EXERCICIS CORRENTS.
PART PRIMERA:
ESTAT DE DESPESES
1er.- Liquidació Estat de Despeses.
a) Previsions inicials
b) Modificacions
c) Previsions pressup. Definitives.
d) Crèdits totals autoritzats
Romanent de crèdit no compromés
e) Obligacions reconegudes
f) Romanents de crèdit compromesos
2on.- Desenvolupament dels Pagaments
a) Obligacions reconegudes netes
b) Pagaments líquids
c) Obligacions reconegudes pend.pagament
PART SEGONA:
ESTAT D'INGRESSOS
1er.- Liquidació Estat d'Ingressos
a) Previsions incials
b) Modificacions
c) Previsions pressupostàries definitives
d) Drets reconeguts nets.
e) Comparació-excés previsions.
d) Recaptació neta
j) Drets pendents de cobrament.
PART TERCERA:
Resultat Pressupostari
a) Drets reconeguts nets.
b) Obligacions reconegudes netes.
c) Resultat pressupostari.
d) Desviacions positives finançament
e) Desviacions negatives finançament
f) Desp.finançades romananent
.liq.tresoreria.
g) Resultat operacions comercials
h) Resultat pressupostari ajustat.

Ajuntament

P.M.Esports

Transferen.
Intern.

Total Consolidat
2014

Total
Consolidat
2013

8.408.200,00
811.556,59
9.219.756,59
8.619.791,45
599.965,14
8.619.791,45
599.965,14

278.000,00 -113.800,00
63.800,00
-21.000,00
341.800,00 -134.800,00
339.406,12 -134.047,70
2.393,88
339.406,12 -134.047,70
2.393,88

8.572.400,00
854.356,59
9.426.756,59
8.825.149,87
601.606,72
8.825.149,87
601.606,72

8.003.900,00
521.548,25
8.525.448,25
8.231.907,97
293.540,28
7.755.351,38
476.556,59

8.619.791,45
8.131.937,15
487.854,30

339.406,12 -134.047,70
320.706,15 -134.047,70
18.699,97
0,00

8.825.149,87
8.318.595,60
506.554,27

7.755.351,38
7.118.490,16
636.861,22

8.408.200,00
811.556,59
9.219.756,59
8.423.735,39
-796.021,20
6.587.354,34
1.836.381,05

278.000,00 -113.800,00
63.800,00
-21.000,00
341.800,00 -134.800,00
357.282,15 -134.047,70
15.482,15
300.510,15 -134.047,70
56.772,00
0,00

8.572.400,00
854.356,59
9.426.756,59
8.646.969,84
-780.539,05
6.753.816,79
1.893.153,05

8.003.900,00
521.548,25
8.525.448,25
8.357.610,40
-167.837,85
6.661.437,30
1.696.173,10

8.423.735,39
8.619.791,45
- 196.056,06
-50.711,10
168.902,00

357.282,15 -113.800,00
339.406,12 -113.800,00
17.876,03
0,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.667.217,54
8.845.397,57
- 178.180,03
-68.711,10
168.902,00
255.000,00

8.357.610,40
7.755.351,38
602.259,02
-476.556,59
0,00
0,00

0,00
177.010,87

0,00
125.702,43

255.000,00
0,00
177.134,84

0,00
-123,97

0,00
0,00
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2.- EXERCICIS TANCATS
DESPESES-CREDITORS
1.- Evolució obligacions reconegudes
a) Obligacions reconegudes
b) Obligacions anul.lades
c) Obligacions reconegudes netes
d) Pagaments ordenats
h) Obligacions pendents pagament finals.
Percentatge d'execució
INGRESSOS-DEUTORS
2.- Evolució drets reconeguts
a) Saldos contret previ Ingrès directe
b) Saldos contret previ Ingres rebuts
c) Total Saldos contret previ
d) Rectificacions
e) Anulacions liquidacions
e) Total Saldos pendents de cobro totals
d) Recaptació líquida realitzada.
e) Liquidacions cancel.lades
f) Drets pendents cobrament finals.
Percentatge d'execució

3.- ESTAT COMPROM. DESP. EXERC.
FUTURS

Ajuntament

Part Primera.- Resum General Tresoreria.
a) Fons líquids a la tresoreria finals.
a) Deutors pendents cobrament finals.
a.1) Preptos. ingressos exer. corrents.
a.2) Preptos. ingressos exer. tancats.
a.3) D'altres operacions no pressuposta.
a.4) Menys ingressos pts. aplicació def.
b) Total Deutors.
b) Creditors Pendents pagament finals.
b.1) Preptos. despeses exer. corrent.
b.2) Preptos. despeses exer. tancats.
b,3) De d'altres operacions no pressupostar.
b.4) Pag. Realitzats pendents aplicació defi.
c)Total Creditors.
d) Romanent de tresoreria total
e) Saldos de dubtos cobrament (-)
f) Excès de finançament afectat (-)
ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS
g) Sdo. Oblig. Devol. Ingres. Pt. Aplica. Pt.
g) Romanent tresoreria despeses grals.
Net.

Transferen.
Intern.

Total Consolidat
2014

Total
Consolidat
2013

675.238,21
- 97.238,92
577.999,29
527.109,87
50.889,42
91,20

8.543,12
0,00
8.543,12
8.188,41
354,71
95,85

683.781,33
-97.238,92
586.542,41
535.298,28
51.244,13
91,26

305.848,20
-5.419,66
300.428,54
263.308,43
37.120,11
87,64

1.945.956,91
1.866.780,37
3.812.737,28
5.065,29
- 404.369,41
3.413.433,16
1.134.128,57
- 36.023,36
2.243.281,23
33,23

53.545,44
0,00
53.545,44
0,00
- 18.000,00
35.545,44
29.377,74
0,00
6.167,70
82,65

1.999.502,35
1.866.780,37
3.866.282,72
5.065,29
-422.369,41
3.448.978,60
1.163.506,31
-36.023,36
2.249.448,93
115,87

2.360.427,16
1.155.732,72
3.516.159,88
8.502,75
-269.042,41
3.255.620,22
1.095.140,74
-169,86
2.160.309,62
33,69

Ajuntament
0,00

Cap.

4.- ESTAT TRESORERIA.

P.M.Esports

P.M.Esports

Transferen.
Intern.

0,00

Total Consolidat
2014
0,00

Total
Consolidat
2013
0,00

369.790,17

2.523,61

0,00
372.313,78

1.836.381,05
2.243.281,23
105.923,60
- 15.783,05
4.169.802,83

56.772,00
6.167,70
4.600,00
0,00
67.539,70

0,00

1.893.153,05
2.249.448,93
110.523,60
-15.783,05
4.237.342,53

487.854,30
50.889,42
566.677,92
- 3.054,12
1.102.367,52
3.437.225,48

18.699,97
354,71
4.600,00
0,00
23.654,68
46.408,63

0,00
0,00

506.554,27
51.244,13
571.277,92
-3.054,12
1.126.022,20
3.483.634,11

Total
Consolidat
2013
0
928.029,65
0
1.705.973,10
2.160.309,62
72.610,48
-15.751,75
3.923.141,45
0
646.661,22
37.120,11
150.008,41
-300
833.489,74
4.017.681,36

-2.031.552,44
- 50.711,10

0,00
-18.000,00

-2.031.552,44
-68.711,10

-1.331.950,40
-476.556,59

1.354.961,94
-100,00

28.408,63
0,00

0,00

1.383.370,57
-100,00

2.209.174,37
-136.718,51

1.354.861,94

28.408,63

0,00

1.383.270,57

2.072.455,86

Ajuntament

P.M.Esports

Transferen.
Intern.

Total Consolidat
2014

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb l’obligació de compliment del Resultat Pressupostari i del
Romanent de tresoreria positiu.
Segon.- Ajustos del resultat pressupostari.
A) Les desviacions positives i negatives en l’execució del pressupost de 2014, que ajusten el resultat
pressupostària han estat les següents:
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RELACIÓ DE PROJECTES DE DESPESA AMB FINANÇAMENT
AFECTAT
Nº.

Any

Coef.
Finan.

Econ.

Prog.

IDENTIFICACIÓ DE LA
DESPESA I EL FINANÇAMENT

Obligacions reconegudes netes
O.R.N.
a 1 r.
gener

Desviacions durant
l'exercici

Desviacions
acumulades

ORN
Durant
l'exercici

O.R.N.
Total

Positives

Negatives

Negatives

458.237,56

458.237,56

50.711,10

0,00

50.711,10

0,00

168.902,02

168.902,02

0,00

168.902,02

0,00

168.902,02

Positives

ENS: AJAUNTAMENT
1

2014

100

609

4540

2

2014

100

609

1610

2

2014

100

227

CONSERVACIÓ I ASFALTAT DE
CAMINS
PORTADA AIGUES I
SANEJAMENT POLÍGON
INDUSTRI
ENS: PATRONAT MUNICIPAL
D’ESPORTS
PROGRAMA NEREU Treballs
realitzats per altres empreses i
professionals.

91.808,74

18.000,00

18.000,00

Les desviacions positives es refereixen a:
-Ens Ajuntament: Ptda. 609 Conservació i asfaltat de camins. Subvenció reconeguda del Dp. de Medi Ambient per
obres pendents de contractar relacionades amb graves reciclades. Import 50.711,10 €.
-Ens Patronat Municipal Esports: Ptda. 227. Subvenció reconeguda de la Diputació de Lleida per actuacions del
Programa Nereu pendents de contactar. Import. 18.000,00 €.
Les desviacions negatives es refereixen a:
-Ens Ajuntament: Ptda. 609. Portada d’aigües polígons industrials despesa executada. Quotes urbanístiques
Polígons Polinasa i Frualsa per portada d’aigües i Polígons Revés i Galileo per Estació Depuradora pendents
d’aprovació.
B) Incorporació de Romanents de Tresoreria per a despeses generals resultants de la liquidació de 2013.
Atès l’informe de Secretaria-intervenció del dia 4 de març de 2014, sobre la destinació del superàvit pressupostariromanents de tresoreria per a despeses generals establert a l’art. 32 del la Lei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, en relació amb la Disposició addicional 6ª, que estableix que
es podran destinar els resultat de la capacitat de finançament o romanent de tresoreria, que sigui la menor, per a
finançar inversions del capítol 6 financerament sostenible, si es compleixen les condicions d’estabilitat
pressupostària, capacitat financera, límit del deute i del termini de pagament als proveïdors, com és el cas del
resultat de la liquidació pressupostaria de 2013.
Considerant que el límit previst a l’esmentat informe és de 255.432,96 €, que es pot destinar a inversions
financerament sostenibles, d’acord amb el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el TR de la Llei
d’Hisendes Locals, que possibilita les inversions en els grups de programes següents: 155. Vies públiques, 171.
Parcs i jardins i 454. Camins veïnals, amb una vida útil superior a 5 anys.
Es va modificar el pressupost generals aplicant les RTDG en la forma següent:

Econ.
87000

Org.
45

CONCEPTES INGRESSOS
ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

Clas.
E.

U.O.

Prog.

CONCEPTES DESPESES

609

12

1710

609

38

4540

ALTRES INVER.NOVES INFRAE.PARCS I
JARDINS
CONSERVACIÓ I ASFALTAT DE CAMINS
Sumar RTG. Inversions sostenibles

Modificació
Pressupost
per
Ajuntament
incorporació
2014 inicial
RTDG
0,00
255.000,00

Ajuntament
Pressupost
inicial 2014
5.000,00

Romaments

240.000,00

210.000,00
255.000,00

Pressupost
Ajuntament
definitiu
2014
255.000,00

45.000,00

Aquest RTDG redueix el dèficit pressupostari i la la despesa computable per la regla de la despesa.

Ajuntament
Pressupost
definitiu
50.000,00
450.000,00
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Tercer.- Ajustos del romanent de tresoreria.
a)

Romanent de tresoreria afectat vigent.

Es fan constar com a Romanents de tresoreria afectats les desviacions positives de finançament citades a l’apartat
anterior.
-Ens Ajuntament: Ptda. 609 Conservació i asfaltat de camins. Subvenció reconeguda del Dp. de Medi Ambient per

obres pendents de contractar relacionades amb graves reciclades. Import 50.711,10 €.
-Ens Patronat Municipal Esports: Ptda. 227. Subvenció reconeguda de la Diputació de Lleida per actuacions del
Programa Nereu pendents de contactar. Import. 18.000,00 €.
b)

Romanent de tresoreria afectat que es transforma en general.

Es fa constar que el Romanent de Tresoreria provinent d’exercicis anteriors per import de 476.556,59 €. Afectat per
la compensació del solar adquirit per les escoles del Saladar. Vist el contracte de permuta amb Immobiliària St.
Martí del dia 30/09/2009 i l’escriptura del 29/12/2005. Vist el conveni per situar el solar del dia 21/03/2007. Vista la
Planificació urbanística aprovada als Sectors del saladar aprovades amb la modificació núm. 5 del POUM. En
atenció amb la comunicació de penyora efectuada per Immobiliària St. Martí a Caixa de Catalunya i les actuacions
dutes a terme establertes finalment en l’Acte de conciliació formulat davant del Jutjat de 1ª Instància i instrucció
núm. 4 de Lleida en el procediment 1223/2013 celebrat el dia 25/10/2014 amb avenencia amb Immobiliària St.
Martí en la compensació amb terrenys i oposició de Caixa Catalunya. Consta informe jurídic emès pel lletrat Sr.
Albert Panabera que es reafirma en informes anteriorment lliurats, considerant que procedeix la compensació en
terrenys i que no es precisa mantenir l’afectació del romanent de tresoreria.
Conseqüentment l’afectació de la liquidació d’exercicis anterior, incorporada al Pressupost de 2014, com a
Romanent afectat resta sense aplicació i s’incorpora al Romanent de Tresoreria per a Despeses General, en la
forma següent:
DESPESES AMB ROMANET DE TRESORIA AFECTAT.

LIQUIDACIÓ DESPESES

Any

Codi
Pro.

Partida/Concep.

Descripció

Autorització O.R.N.

2013

9

621100-20-3212

ADQUISICIÓ DE TERRENYS

476.556,59

2014

c)

Romanent
Afectat

Romanent
General

0,00 476.556,59

TOTAL ROMANENT AFECTAT
INVERSIONS

476.559
0,00

Saldos de dubtos cobrament.

El Romanent de tresoreria s’ajusta amb els saldos dels ingressos pendents de cobrament que es consideren de
dubtos cobrament, superiors al mínim determinat per la Llei 27/2013 de Reforma i Sostenibilitat Local (LRSAL),
que estableix els següents:
Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació: 5%
Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació : 25%
Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació: 40%
Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació : 80%
Deutes del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació: 100%
Segons els percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes, s’incrementen els percentatges de dubtós
cobrament per raons de prudència pressupostària, amb els percentatges següents:
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DUBTOS COBRAMENT
Exercici

Pendent Cap 1-3

1988 a 2010

2.014
Import

%

957.384,23

100

957.384,23

2.011

277.752,53

95

263.864,90

2.012

490.783,95

80

392.627,16

2.013

568.071,52

55

310.447,49

2.014
Total Ingressos Pts. Cobram. de Cap. 1 a 3 Ex. Tancats
+ Corrent

1.072.286,60

10

107.228,66

Resta de Capítols Pts. Cobrament Ex. Tancats
Total Pts. Cobro Ex. Tancats+ Corrent

d)

3.366.278,83

2.031.552,44

713.383,45
4.079.662,28

Saldos de Saldo d’Obligacions Pendents d’Aplicació Pressupostàries.

No consten despeses pendents d’aplicació al pressupost.
Es compensa en el càlcul de la Regla de la Depesa i en el càlcul de la Capacitat, les despeses d’aplicació
pressupostaria de l’any 2013, compte 413, que han estat ateses dins del Pressupost de 2014 per execució d’obres
d’asfaltat de camins i despeses de serveis externs de notaria, quina aplicació pressupostària ha estat possible
atendre dins de les bosses de vinculació jurídica a nivell de capítols de despesa ni de polítiques de despesa, per
import de 136.718,51 €. respectivament que ha estat abonada durant el mes de gener amb càrrec a la partida
609-38-4540-01 i la partida 22000-41-9200 respectivament del pressupost de 2014. Resta un saldo final a
31/12/2014 de 100,00 €.
Período
SALDO DEL COMPTE 413 DESPESES PTS. APLICACIÓ
PRESSUPOST.
Despeses incorporades al pressupost de 2014, provinents de
2013.
Saldo del compte 413 de l’exercici a 31/12/2014
SALDO ALS EFECTES DEL CÀLCULS SEC.

Liquidació exercici 2014
Ajuntament

P.M.E.

-136.718,51
100,00
-136.618,51

Total Consolidat 2014

0,00
0,00

-136.718,51
100,00
-136.618,51

Quart.- Resultat d’estalvi corrent.
Estructuralment el resultat de les operacions corrents també han resultat positius, a saber:
Període

Liquidació exercici 2014
CALCUL ESTALVI CORRENT NET. RESUM

D.R.N. INGRESSOS CORRENTS TOTALS (*)
(-) Art. 35 i 39 Quotes Urba./Quotes Urban/ altres afectats
1. INGRESSOS CORRENTS NETS (+)

O.R.N. DESPESES CORRENTS
(-) Cap 3 Desp. Financeres
2. DESPESES CORRENTS NETES (-)

Ajuntament

Total
Consolidat
2014

P.M.E.

Total
Consolidat
2013

7.675.562,41

357.282,15

8.032.844,56

7.989.852,06

10.903,80

0,00

10.903,80

22.222,91

7.664.658,61

357.282,15

8.021.940,76

7.967.629,15

6.122.462,06

339.406,12

6.461.868,18

6.075.532,37

173.545,06

3.220,99

176.766,05

195.213,87

5.948.917,00

336.185,13

6.285.102,13

5.880.318,50
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Període

Liquidació exercici 2014
CALCUL ESTALVI CORRENT NET. RESUM

Ajuntament

Total
Consolidat
2013

Total
Consolidat
2014

P.M.E.

CALCUL ESTALVI NET. LLEI HISENDES LOCALS
3. (1-2) ESTALVI CORRENT BRUT
(-) Anualitats teròriques
ESTALVI CORRENT NET
Ratio Estalvi Net

1.715.741,61

21.097,02

652.399,00

1.736.838,63

2.087.310,65

652.399,00

740.636,81

1.063.342,61

21.097,02

1.084.439,63

1.346.673,84

13,85

5,90

13,50

16,85

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb l’obligació de compliment d’estalvi corrent positiu.
Cinquè.- Compliment estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.
En compliment de l’establert a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera el SecretariInterventor informa que:

a) Respecte a la capacitat de finançament.
Eel resultat de la liquidació s’observa compliment d’estabilitat pressupostària, en termes de capacitat de
finançament, d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
Existeix equilibri pressupostari en cadascun dels Ens i en el total Consolidat. Es a dir les quantitats liquidades
d’ingressos no financers (Cap. 1 a 7) són superiors a les despeses no financeres liquidades (Cap. 1 a 7), amb el
resum següent:
Període

Liquidació 2013

CÀLCUL DE LA CAPACITAT DE FINANÇAMENT

Total Consolidat
2013

Liquidació 2014
Ajuntament

P.M.E.

Total Consolidat
2014

Càlcul de la capacitat de finançament
Ingresssos Ppt. Corrent (1 a 7)
Despeses Ppt. Corrent (1 a 7)

8.471.410,40

8.423.735,39

357.282,15

8.781.017,54

7.254.629,97

8.002.872,09

339.406,12

8.342.278,21

1.216.780,43

420.863,30

17.876,03

438.739,33

TOTAL RESULTAT ABANS D'AJUSTOS
AJUSTOS SEC
Total d'ajustos a Pressupost de l'Entitat

-504.235,33

-138.120,79

3.266,74

-134.854,05

CAPACITAT DE FINANÇAMENT

712.545,10

282.742,51

21.142,77

303.885,28

Ajustos per operacions internes

-113.800,00

-134.047,70

0,00

-134.047,70

598.745,10

148.694,81

21.142,77

169.837,58

CAPACITAT (+) / NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb l’obligació de la capacitat de finançament.
b) Respecte al compliment de la regla de despesa:
Es constata que amb el resultat de la liquidació de l’exercici de 2014, la Regla de Despesa establerta per la
LOEPSF aplicada en relació amb la Liquidació del Pressupost de 2013 no es sobrepassa i compleix.
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Període

Liquidació 2013

Liquidació 2014

Ajuntament

P.M.E.

COMPLIMENT REGLA DE LA
DESPESA
Suma dels capitulos 1 a 7 de despeses
(2)
(-) Capítol 3 de despeses (inter.finan./no
desp. Fin.))
DESPESA COMPUTABLE
Suma Ajustos SEC
OCUPACIONS NO FINANCERES
TERMINOS SEC EXCEPTE
INTERESSOS DEL DEUTE
(-) Pagaments per transferències (i altres
operacions internes) a altres entitats que
integren la *Corporacion Local (3)
(+/-) Despesa finançada amb fons
finalistes procedents de la Unió Europea
o d'altres Administracions públiques
Suma transferències
TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE
DE L'EXERCICI
INCREMENT TAXA DE REFERÈNCIA
(1,7%)-(1,5%)
TOTAL DESPESA COMPUTABLE
AMB TAXA REFERÈNCIA
AUGMENTS / DISMINUCIONS
RECAPTACIÓ (art. 12,4) n+1
DESPESA FINANÇADA RTG INVERS.
SOSTENIBLES
4. LÍMIT REGLA DE LA DESPESA
5. DESPESA COMPUTABLE N+1
Diferencia entre el "Límit de la Regla
de la Despesa" i el "Despesa
computable Pto. N+1 (4)-(5)
% incremento gasto computable N+1
s/ N ((5)-(1))/(1)

Total
Consolidat
2013

Ajuntament

P.M.E.

Total
Consolidat
2014

6.953.448,63

301.181,34

7.254.629,97

8.002.872,09

339.406,12

8.342.278,21

-194.037,06
6.759.411,57
-56.420,93

301.181,34
0,00

-195.213,87
7.059.416,10
-56.420,93

-173.545,06
7.829.327,03
-225.395,92

-3.220,99
336.185,13
0,00

-176.766,05
8.165.512,16
-225.395,92

6.702.990,64

301.181,34

7.002.995,17

7.603.931,11

336.185,13

7.940.116,24

-113.800,00

-134.047,70

-113.800,00

-134.047,70

-547.408,98

-43.500,00

0,00
-590.908,98

-928.168,24

-52.600,00

0,00
-980.768,24

6.041.781,66

257.681,34

6.298.286,19

6.541.715,17

283.585,13

6.825.300,30

90.626,72

3.865,22

94.491,95

0,00

0,00

0,00

6.132.408,38

261.546,56

6.392.778,14

6.541.715,17

283.585,13

6.825.300,30

203.161,02

6.335.569,40
COMPLEIX

203.161,02

261.546,56
COMPLEIX

0,00
6.595.939,16
COMPLEIX

0,00
-255.000,00
6.286.715,17
COMPLEIX

0,00
283.585,13
COMPLEIX

-255.000,00
6.570.300,30
COMPLEIX

48.854,23

-22.038,57

25.638,86

-0,0077

0,0843

-0,0039

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb el límit de la regla de la despesa respecte Liquidació
2013/Liquidació 2014.
Respecte a la comprovació de la Regla de la Despesa del Pressupost de 2015, en comparació a la Liquidació de
l’exercici de 2014 no es sobrepassa, sinò que existeix els marges d’ampliació si s’aconsegueixen ingressos pel seu
finançament:

L’actualització de la previsió del límit de la Regla de despesa i la Despesa computable 2014/2015,
restarà en la forma següent:
Període

Liquidació 2014

Ajuntament

8.342.278,21

7.888.180,00

Ajuntament

Suma dels capitulos 1 a 7 de despeses (2)
(-) Capítol 3 de despeses (inter.finan./no desp.
Fin.))

8.002.872,09
-173.545,06

-3.220,99

-176.766,05

-168.000,00

-1.500,00

-169.500,00

DESPESA COMPUTABLE
AJUSTOS Calcul ocupacions no financeres
segons el SEC

7.829.327,03

336.185,13

8.165.512,16

7.720.180,00

295.400,00

8.015.580,00

-225.395,92

0,00

-225.395,92

-560.412,60

-20.678,00

-581.090,60

7.603.931,11

336.185,13

7.940.116,24

7.159.767,40

274.722,00

7.434.489,40

-134.047,70

-119.200,00

-980.768,24

-802.480,00

Suma Ajustos SEC

Suma transferències

339.406,12

-134.047,70
-928.168,24

-52.600,00

P.M.E.

Total
Consolidat
2015

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA

OCUPACIONS NO FINANCERES TERMINOS
SEC EXCEPTE INTERESSOS DEL DEUTE
(-) Pagaments per transferències (i altres
operacions internes) a altres entitats que
integren la *Corporacion Local (3)

P.M.E.

Pressupost Inicial 2015
Total
Consolidat
2014

296.900,00

8.185.080,00

-119.200,00
-28.500,00

-830.980,00
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Període

Liquidació 2014
Ajuntament

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA
TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE DE
L'EXERCICI
INCREMENT TAXA DE REFERÈNCIA (1,7%)(1,5%)
TOTAL DESPESA COMPUTABLE AMB TAXA
REFERÈNCIA
AUGMENTS / DISMINUCIONS RECAPTACIÓ
(art. 12,4) n+1
DESPESA FINANÇADA RTG INVERS.
SOSTENIBLES
4. LÍMIT REGLA DE LA DESPESA
5. DESPESA COMPUTABLE N+1
Diferencia entre el "Límit de la Regla de la
Despesa" i el "Despesa computable Pto. N+1
(4)-(5)
% incremento gasto computable N+1 s/ N
((5)-(1))/(1)

P.M.E.

Pressupost Inicial 2015
Total
Consolidat
2014

Ajuntament

P.M.E.

Total
Consolidat
2015

6.541.715,17

283.585,13

6.825.300,30

6.238.087,40

246.222,00

6.484.309,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.541.715,17

283.585,13

6.825.300,30

6.238.087,40

246.222,00

6.484.309,40

0,00

0,00

-255.000,00
6.286.715,17
COMPLEIX

0,00
283.585,13
COMPLEIX

-255.000,00
6.570.300,30
COMPLEIX

6.238.087,40
COMPLEIX

246.222,00
COMPLEIX

0,00
6.484.309,40
COMPLEIX

48.854,23

-22.038,57

25.638,86

48.627,77

37.363,13

85.990,90

-0,0077

0,0843

-0,0039

-0,0077

-0,1318

-0,0131

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb el límit de la regla de la despesa respecte Liquidació
2014/Pressupost 2015.
e)

Respecte al nivell de deute.

Respecte al compliment del nivell d’endeutament establert per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 75%
dels ingressos corrents, i del límit establert per la Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals del 110%, en aplicació
dels criteris determinats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i els Serveis de Tutela Financera de la
Generalitat, consta el següent resultat.
període
CALCUL NIVELL D'ENDEUTAMENT

Liquidació exercici 2014
Ajuntament

P.M.E.

CALCUL DELS INGRESSOS CORRENTS A CONSIDERAR
Concepte
1. TOTAL D'INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS
NIVELL DE DEUTE VIU
(*) Contempla operacions de crèdit amb operacions financeres. No
contempla devolució PTE 08/08 ni obligacions urbanístiques ni
contractuals
Data de referència del deute viu
Deute viu a curt termini d'operacions de crèdit
Deute viu a llarg termini d'operacions de crèdit
Total deute viu d'operacions de crèdit
Total deute viu d'avals d'operacions de crèdit Confirming.
2. TOTAL DEUTE VIU COMPUTABLE
PERCENTATGE D'ENDEUTAMENT
1) INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS
2. DEUTE VIU A CONSIDERAR
PERCENTATGE DE DEUTE VIU
LÍMIT OPERACIONS A C.T. (OPERACIONS TRESORERIA) 30%
DRN.
TOTAL LÍMIT CRÈDIT L.T. 75% DRN INGRESSOS CORRENTS
TOTAL LÍMIT CRÈDIT L.T. 110% DRN INGRESSOS CORRENTS
DISPONIBILITAT DE C.L.T. SENSE AUTORITZA. (75%)
DISPONIBILITAT DE C.L.T. AMB AUTORITZA. (110%)

Total
Consolidat
2014

7.701.206,41

357.282,15

8.058.488,56

31/12/2014
4.797.230,53
238.258,66
5.035.489,19
164.458,44
5.199.947,63

31/12/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31/12/2014
4.797.230,53
238.258,66
5.035.489,19
164.458,44
5.199.947,63

7.701.206,41
5.199.947,63
67,52

357.282,15
0,00
0,00

8.058.488,56
5.199.947,63
64,53

2.310.361,92
5.775.904,81
8.471.327,05
575.957,18
3.271.379,42

107.184,65
267.961,61
393.010,37
267.961,61
393.010,37

2.417.546,57
6.043.866,42
8.864.337,42
843.918,79
3.664.389,79

Total
Consolidat
2013

8.004.176,95
5.411.563,52
67,61

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb el límit d’endeutament legal d’endeutament.
f)

Compliment dels terminis de pagament a proveïdors.

La llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20
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de desembre, de Control del deute comercial en el sector públic, es fa constar que la informació facilitada al
Ministeri d’Hisenda i a la Tutela Financera de la Generalitat, respecte al pagament de factures a proveïdors durant
l’any 2014, és el següent:
Declaració al Ministeri d'Economia i Hisenda. Cap. 2 i Cap. 6

Pagaments
realitzats
Trimestre termini legal

Pendents de
Pagament
dins
del
Període mig termini legal a
Pagaments
del pendent final
del
en Període mig de realitzats fora de pagament trimestre
pagament-dies de termini legal excedit-dies
0,00

0,00

Període mig
del pendent
de
pagamentdies

Pendents de
Pagament
fora
del
termini legal a
final
del
trimestre

27,28

0,00

196.452,90

Període mig
del pendent
de
pagament
excedit-dies

1/2014

1.150.198,05

13,03

0

2/2014

867.945,49

15,12

0,00

0,00

250.027,26

0,00

0,00

0

3/2014

910.017,86

13

31.193,72

5,00

340.792,81

1,00

199,64

11

4/2014

926.217,13

19,45

0

0,00

337.418,20

1,0065

0,00

0,00

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb les obligacions legals de pagament.
Cinquè.- Comunicació de la liquidació.
1.- Atès l’informe favorable de Secretaria-Intervenció disposo la comunicació del present decret al Ple de la
Corporació i es treslladi còpia dels expedients a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la
Delegació Provincial d’Hisenda a Lleida.
2.- Per la qual cosa es disposa proposar al Ple el manteniment de les previsions actualitzades al Pressupost de
2015 aplicant el Projecte de l’escenari plurianual presentat al Departament d’Economia i Finances vigent i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 2015/2018.
El Ple es dóna per comunicat de la liquidació del pressupost de 2014.

Després de concretades pel regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Bernis i per l’Alcalde els ratis fonamentals
relatius al compliment amb les determinacions de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostaria i Estabilitat
Financera i el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. El Ple es dóna per comunicat de la liquidació del
pressupost de 2014.
Després de concretades pel regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Bernis i per l’Alcalde els ratis fonamentals
relatius al compliment amb les determinacions de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostaria i Estabilitat
Financera i el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. El Ple es dóna per comunicat de la liquidació del
pressupost de 2014.
El Ple es dóna per comunicat de la liquidació del pressupost de 2014.
B) COMUNICACIÓ DE DECRET DE L’ALCALDIA DE COMUNICACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL MARC PRESSUPOSTÀRI 2015-2018 i MASA RETRIBUTIVA GLOBAL
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda
celebrada el dia 16 d’abril de 2015, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Es comunica al Ple que per Decret de l’Alcaldia de data 25 de març de 2015, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data de 30/12/2014 va aprovar el pressupost general de 2014, i el marc
pressupostari 2014/2017 de conformitat amb Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), amb un horitzó temporal de tres anys que permet fer compatible l’execució dels
pressupostos del període, amb el principi d’anualitat pel qual es regeix la seva aprovació i execució anual; garantint
alhora una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat, la regla de la despesa i l’objectiu
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del deute.
2. Entitats que componen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord amb el sistema europeu de comptes
nacionals i regionals són l’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Esports.
3. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses de tenir 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 on es tipifiquen una sèrie de mesures sobre les que s'hauran de quantificar el seu impacte i el
seu criteri d'adopció.
4. Es preveu que durant l’any 2015 es convocaran eleccions municipals, per la qual cosa les previsions es
mantenen ajustades a l’evolució tendencial.
5. La situació de l'economia actual, afecta de manera directa i indirecta al finançament d'aquest Ajuntament, i com
a conseqüència a la seva capacitat d'actuació en els propers anys. Per això les projeccions d'ingressos i despeses,
quant a la seva evolució tendencial, s'han de plantejar des de l'austeritat i control de la despesa que ens permetin
ser més eficients d'acord amb les polítiques econòmiques actuals.
6. En les projeccions de despeses les mesures que deriven de modificacions de polítiques, cal tenir en compte
l'aplicació de la regla de despesa.
7. D'acord amb l'article 15.5 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària, li correspon al Ministeri d'Economia i
Competitivitat elaborar periòdicament un informe de situació de l'economia espanyola.
8. Aquest informe contindrà, entre altres informacions, la taxa de referència de creixement del Producte Interior
Brut de mig termini de l'economia espanyola, que limitarà la variació de la despesa de les administracions
públiques.
9. Segons l'últim informe de situació de l'economia espanyola, de 25 de juny de 2013, s'estima per al període 20142017 com a límit el 1,5; 1,7 i 1,9 respectivament.
10. Aquestes projeccions han d'anar acompanyades de l'efecte que sobre aquestes tindran les mesures
pressupostàries previstes per al període 2014-2017, i que poden classificar-se en mesures de l'Estat de Despeses,
i mesures de l'Estat d'Ingressos.
11. Els marc pressupostaris a mig termini hauran de ser aprovats pel Ple, i s'ha de remetre per l'entitat local al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica.
12. A continuació es relacionen, els ingressos i despeses del període 2014-2017, partint de l'any 2014 i tenint en
compte l’últim exercici pressupostari liquidat.
13. Amb alguns ajustos derivats de la liquidació del pressupost de 2013 i les dades comunicades del pressupost de
2014, relatius a l’endeutament previst.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF),
estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà
l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els marcs pressupostaris a mig termini
tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:
-Els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives administracions públiques.
-Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la seva evolució tendencial.
-Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i despeses.
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina l’obligació de remetre anualment
abans del 15 de març els marcs pressupostaris a mig termini en els que s’enquadrarà l’elaboració dels seus
Pressupostos anuals.1
Per l’Alcalde s’aprovà el següent
DECRET/.
Vist l’informe d’Intervenció anterior en relació amb el Marc Pressupostari 2014/2017 aprovat juntament amb el
pressupost de 2015, que s’ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques abans del dia
31/03/2015,
DISPOSO:
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Primer.- Aprovar les dades bàsiques del Marc Pressupostari amb les dades següents:
A) Resum de Despeses i Capítols.

Econ.
1
2
3
4
6
7

8
9

Econ.
1
2
3
4
5
6
7

8
9

CONCEPTES.
RESUM PER CAPÍTOLS-DESPESES
DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
DESPESES CORRENTS
INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
DESPESES CAPITAL
DESPESES NO FINANCERS
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS.
COMPROVACIÓ
DESPESES FINANCERES.
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

CONCEPTES
IMPOSTOS DIRECTES.
IMPOSTOS INDIRECTES.
TAXES, PREUS PÚB. I ALTRES
INGRESSOS.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
INGRESSOS PATRIMONIALS.
INGRESSOS CORRENTS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
INGRESSOS DE CAPITAL
INGRESSOS NO FINANCERS
ACTIUS FINANCERS.
PASSIUS FINANCERS.
INGRESSOS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

Total
Consolidat
2014
0,00
2.552.260,00
2.939.250,00
203.400,00
259.130,00
5.954.040,00
2.014.760,00
33.400,00
2.048.160,00
8.002.200,00
0,00
684.000,00
684.000,00
684.000,00
8.686.200,00

Total
Total
Total
Consolidat
Consolidat
Consolidat
2015
2016
2017
0,00
0,00
0,00
2.546.999,33 2.546.760,00
2.546.760,00
3.287.160,67 3.473.800,00
3.530.600,00
168.900,00
150.900,00
133.900,00
259.130,00
259.130,00
259.130,00
6.262.190,00 6.430.590,00
6.470.390,00
1.007.760,00
683.760,00
683.760,00
33.400,00
26.700,00
26.700,00
1.041.160,00
710.460,00
710.460,00
7.303.350,00 7.141.050,00
7.180.850,00
0,00
0,00
0,00
592.000,00
579.000,00
539.000,00
592.000,00
579.000,00
539.000,00
592.000,00
579.000,00
539.000,00
7.895.350,00 7.720.050,00
7.719.850,00

Total
Total
Total
Total
Consolidat
Consolidat
Consolidat
Consolidat
2014
2015
2016
2017
3.942.000,00 3.937.000,00
3.937.000,00
3.937.000,00
88.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
1.581.000,00 1.539.350,00
1.534.050,00
1.533.850,00
2.143.500,00
41.000,00
7.795.500,00
20.000,00
870.700,00
890.700,00
8.686.200,00
0,00
0,00
0,00
8.686.200,00

2.090.900,00
40.100,00
7.715.350,00
0,00
180.000,00
180.000,00
7.895.350,00
0,00
0,00
0,00
7.895.350,00

2.090.900,00
40.100,00
7.710.050,00
0,00
10.000,00
10.000,00
7.720.050,00
0,00
0,00
0,00
7.720.050,00

2.090.900,00
40.100,00
7.709.850,00
0,00
10.000,00
10.000,00
7.719.850,00
0,00
0,00
0,00
7.719.850,00

B) Càlcul de la capacitat de finançament.
Identif.

(+)
(-)

Càlcul de la capacitat de finançament
Ingresssos Ppt. Corrent (1 a 7)
Despeses Ppt. Corrent (1 a 7)
Total Resultat abans d'ajustos

Total
Total
Total
Total
Consolidat
Consolidat
Consolidat
Consolidat
2014
2015
2016
2017
8.686.200,00 7.895.350,00 7.720.050,00 7.719.850,00
8.002.200,00

7.303.350,00

7.141.050,00

7.180.850,00

684.000,00

592.000,00

579.000,00

539.000,00
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Identif.

Total
Consolidat
2014

Total
Consolidat
2015

Total
Consolidat
2016

Total
Consolidat
2017

(-)/(+)

Càlcul de la capacitat de finançament
AJUST PER INGRESSOS
Ajustos per recaptació Cap. 1

(-)/(+)
(-)/(+)
(+)

Ingressos PIE sobre els previstos

(+)

Ajustos devolució PTE 2008

4.209,18

4.209,18

4.209,18

4.209,18

(+)

Ajustos devolució PTE 2009

46.128,51

46.128,51

46.128,51

46.128,51

-188.971,92

-188.971,92

-188.971,92

-188.971,92

538.117,20

503.931,15

492.732,45

495.478,65

-538.117,20

-503.931,15

-492.732,45

-495.478,65

-342.566,12

-342.566,12

-342.566,12

-342.566,12

Ajustos per recaptació Cap. 2

30.162,82

30.162,82

30.162,82

30.162,82

Ajustos per recaptació Cap. 3

73.093,69

73.093,69

73.093,69

73.093,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ajustaments per ingressos
AJUSTOS PER DESPESES
GR015

Inexecució
Total Ajustaments per despeses

TOTAL INGRESSOS AJUSTATS

8.497.228,08

7.706.378,08

7.531.078,08

7.530.878,08

TOTAL DESPESES AJUSTADES

7.464.082,80

6.799.418,85

6.648.317,55

6.685.371,35

TOTAL CAPACITAT DE FINANÇAMENT

1.033.145,28

906.959,23

882.760,53

845.506,73

0,12

11,49%

11,43%

10,95%

4.778.119,00

4.094.119,00

3.543.119,00

3.003.119,00

0,61

0,53

0,46

0,39

Percentatge sobre ingressos financers
ajustats
Previsió de deute viu
Ratio de Deuda Viva.

Segon.- Comunicar les dades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
Tercer.- Igualment s’acorda comunicat al Ministeri que la Massa Retributiva Global per a 2015 correspon amb
l’aprovada pel Ple en el mateix pressupost de 2015.
El Ple es dóna per comunicat,

3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 7 DEL POUM PER AJUSTAMENTS EN SÒL URBÀ I
URBANITZABLE.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’urbanisme
celebrada el dia 16 d’abril de 2015, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President d’acord amb l’expedient tramitat per a l’aprovació del projecte de modificació núm. 7 del POUM
d’Alcarràs, per ajustaments en sò urbà i urbanitzable, en virtut de la proposta següent,
ANTECEDENTS:
Atesa la proposta de modificació del POUM núm. 7, formulada pels serveis tècnics municipals, amb la finalitat
d’ajust de l’ordenació proposada en determinats llocs del sòl classificat com a urbà i urbanitzable.
Per tot el qual, vist l’informe favorable dels serveis tècnics i de Secretaria-Intervenció, que manifesten que la
proposta no representa cap canvi substancials respecte a la proposta definitiva del POUM, la qual planteja
únicament els següents ajustos:
-...
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Atès el raonament i justificació de la necessitat de les modificacions segons consta als projectes corresponents,
l’oportunitat i conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents, per a una millora d’una
ordenació i usos, adaptada a les actuals situacions.
Atès que la proposta de modificació del POUM núm. 4, d’acord amb l’establert a l’art. 96 del R.D.L. 1/2010 de 3
d’agost, no té incidència en espais i zones lliures, verdes, equipaments, etc. Ni sobrepassen els límits municipals,
ni suposen un increment del sostre edificable, densitat de l’ús residencial o d’usos o la transformació d’usos
preestablerts, sinó una adaptació de la normativa urbanística a la sectorial vigent.
Atès que les propostes de modificació del POUM núm. 4, al ser una modificació puntual, al no tractar-se d’un
expedient de revisions ni de modificacions substancials del POUM, ni es troba dins dels casos sotmesos a
avaluació ambiental (art. 70 i 71 del Reglament de la Llei d’urbanisme) es fa referència a l'informe mediambiental i
d'avaluació de l' impacte ambiental i a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada integrants del POUM.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’urbanisme celebrada el dia 16 d’abril de 2014.
Atès allò que disposa l'article 98 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme, l’art. 117 i 118 del seu Reglament, en relació amb la disposició addicional novena del Reial
Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl que modifica l'article 22.2
c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, l'òrgan competent per a l'aprovació inicial de
la modificació del POUM és el Ple municipal.
Es proposa per l’Alcaldia, l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER.- Considerar degudament raonada i justificada la necessitat, oportunitat i conveniència en relació amb els
interessos públics i privats concurrents i conseqüentment aprovar inicialment el Projecte de modificació del POUM
núm. 7 amb la finalitat de realitzar determinats ajustos en sòl urbà i urbanitzable.
Disposant, d’acord amb l’establert a l’art. 73.1 del Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (modificat per la Llei 3/2012), suspendre la
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de
suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
SEGON.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, en el DOGC i dos dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix
el projecte en tramitació, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat,
totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.
TERCER: Conjuntament amb el pla s'exposarà un document comprensiu dels extrems següents:
a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció
del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.
b) Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d'un instrument
de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i
resum de l'abast d'aquesta alteració.
QUART: Concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l'expedient i tinguin també
la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.
CINQUÈ: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un
de més llarg.
SISÈ: Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de
planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial
de l'ajuntament http;//alcarras.ddl.net
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SETÈ: Respecte a la present modificació puntual es fa referència a l'informe mediambiental d'avaluació de
l'impacte ambiental del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal vigent, al no haver supòsits de modificacions de les
seves previsions.
Oberta deliberació pren la paraula el Sr. Simeò Abad, regidor portaveu del grup municipal del P.P. que manifesta
que van tenir la comissió informativa el dia 16 passat i que no considera que hagi hagut temps per estudiar la
proposta de modificació del POUM, a més creu que amb unes eleccions municipals a la vista es podia haver
esperat o consensuar la modificació per evitar que el proper ajuntament que entri no hagi de suspendre i tornar a
estudiar la proposta.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra li contesta que la proposta no ve d’ara, ja que recull les propostes que moltes vegades
que s’ha anant parlant en les diferents comissions informatives d’urbanisme i s’han anant estudiant. Respon el
regidor Sr. Simeò Abad preguntant-se si entra un altre govern que passarà, cada quatre dies haurem d’estar
modificant el POUM, a més voldria dir alguna cosa al respecte de la comunicació de la liquidació. L’Alcalde respon
que eren propostes que tenien pendents i que s’havia d’aprofitar que encara està vigent el mandat d’aquest
ajuntament, respecte a la liquidació del pressupost manifesta que és un punt de comunicació de decret. El Sr.
Simeò Abad manifesta que no està conforme i per això votarà en contra.
El regidor del grup municipal de CiU Sr. Jordi Casals considera que prendre aquests tipus d’acords s’hauria
d’esperar al nou equip de govern sorgit de les properes eleccions municipals, per això el seu grup s’abstindrà.
L’Alcalde li respon que hauria agraït que al menys haguessin assistit a la sessió informativa i que són propostes
que no considera que s’hagin d’ajornar.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència d’ 12 dels 13 regidors que
formen el seu nombre legal, el Ple aprova la proposta per 7 vots a favor del regidors dels grups municipals
d’E.R.C. i del P.S.C., amb 1 vot en contra del regidor del grup municipal del P.P. i 4 abstencions dels regidors del
grups municipal de C. i U.
4.- COMUNICACIÓ DE DECRET DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE PROJECTE DE CEMINTIRI MUNICIPAL.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’urbanisme
celebrada el dia 16 d’abril de 2015, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Que l’Alcalde-President el dia 21 d’abril de 2015, en virtut de les competències pròpies previstes a la Llei de Bases de
Règim Local, va adoptar l'acord del literal següent:
DECRET:
Atès el projecte del nou cementiri municipal redatat per l’Estudi d’arquitectes Eduar Antorn, Joaqui Arenas i
Francesc Jové i Quim, situat al sòl urbanitzable dels sectors del Saladar, aprovat a la modificació núm. 5 del
POUM, d’un pressupost de contracta (Iva inclòs) de 453.895,07 €.
Vist el Dictàmen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme del dia 16/04/2015.
DISPOSO:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte basic de les obres nou cementiri municipal d’un pressupost de contracta
(Iva inclòs) de 453.895,07 €.
Segon.- Donar compte a la comissió informativa d’urbanisme.
Tercer.- Exposar al públic el projecte durant un termini d’un mes transcorregut el qual es considerarà aprovat
definitivament si no es formulen al.legacions, Demanant informe als organismes que per raó de la seva
competència hagin d’incidir en l’aprovació definitiva del projecte.
El Ple es dona per assabentat.
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5.- COMUNICACIÓ DE DECRET DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ D’INICI D’EXPEDIENT DE COMPRA DE
FINQUES PEL CEMINTIRI.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’urbanisme
celebrada el dia 16 d’abril de 2015, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
5.1. DECRET DE COMPROMIÍS D’ADQUISICIÓ DIRECTA DE FINCA RÚSTICA AFECTADA PER AL FUTUR
CEMINTIRI MUNICIPAL A LA SRA. MARIA CARMEN CABEROL COSTA.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
1.- Ateses les previsions urbanístiques aprovades amb la Modificació núm. 5 del POUM per tal de situar no nou
cementiri municipal sobre una zona d’equipament públic aprovat sobre els sectors del Saladar d’aquest terme
municipal, en part sobre terrenys públics i en part sobre terrenys privats, quina gestió urbanística es determina pel
sistema d’expropiació o conveni per a la seva adquisició directa.
2.- Atès l’establert a l’art. 30 del Títol II, Capítol 1 r. per a l’adquisició directa, del Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, en relació amb els arts. 206 i concordants del
Text refós pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3.- Vistes les negociacions, pactes i convenis establertes amb els propietaris afectats,
DISPOSA:
Primer.- Aprovar conveni amb la Sra. Maria del Carmen Caberol Costa, amb el contingut i finalitats
següents:
EXPOSEN
I.- PROPIETAT DE LA SRA. CABEROL COSTA
1.- La Sra. MARIA CARMEN CABEROL COSTA és propietària del ple domini de la FINCA RÚSTICA ubicada al
terme municipal d’Alcarràs, partida del Tossalet Roig o Devesa, amb la següent descripció segons el seu títol
d’adquisició:
“RÚSTICA.- Pieza de tierra, riego, sita en término de Alcarràs, partida Debesa. Tiene una superficie de tres mil
seiscientos noventa y un metros, setenta y ocho decímetros cuadrados. Linda: al Norte, con finca segregada; al
Sur, Federico Ribes Godia; al Este, Gaspar Castells Fontanals y en parte con Antonio Caberol Costa; y al Oeste,
con Javier Pons Camí. Constituye la parcela trescientos noventa y cuatro del polígono nueve. Referencia catastral:
25011A009003940000SF.”
2.- Consta inscrita a favor de la Sra. Caberol Costa al Registre de la Propietat de Lleida Núm. 2, al tomo 1620,
llibre 49, foli 215, FINCA REGISTRAL NÚM. 1140 d’Alcarràs, IDUFIR 25011000028337.
3.- Consta declarada en el Cadastre de rústica com 5.- Es troba lliure de càrregues, gravàmens i ocupants. a
Parcel·la 394 del Polígon 9 d’Alcarràs, amb referència cadastral completa 25011A009003940000SF.
II.- VOLUNTAT DE LES PARTS
1.- L’Ajuntament d’Alcarràs te voluntat d’adquirir la plena propietat de la finca rústica descrita per a destinar-la a
implantar l’equipament municipal del nou cementiri, actualment en tràmit de redacció i pendent d’aprovació el seu
projecte d’obres.
2.- Al seu torn, la Sra. Caberol Costa ha acordat amb l’Ajuntament la seva transmissió, pel preu i les condicions
que seguidament s’estipularan.
Amb aquesta finalitat, ambdues parts convenen en subscriure el present acte, subjectant-se a les següents:
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ESTIPULACIONS
PRIMERA.- COMPROMÍS D’ADQUISICIÓ I TRANSMISSIÓ
L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS es compromet a ADQUIRIR i la senyora MARIA CARMEN CABEROL COSTA es
compromet a transmetre la plena propietat de la finca rústica de la seva titularitat descrita en l’expositiu primer, per
l’import de SETZE MIL TRES-CENTS EUROS (16.300,00 €).
SEGONA.- CONDICIONS DE L’OPERACIÓ D’ADQUISICIÓ
1.- L’operació de transmissió i adquisició de la finca rústica es durà a terme durant el present any 2015, i a través
de la formalització de la corresponent escriptura pública o document administratiu, i amb caràcter previ es
realitzarà la tramitació i resolució del corresponent expedient administratiu previ que sigui més idoni per a dur
terme l’operació d’implantació del nou cementiri.
A tal efecte, la Sra. Maria Carme Caberol Costa es compromet a subscriure amb l’Ajuntament d’Alcarràs tots els
documents que siguin necessaris per a la plena realització de l’operació d’adquisició de la finca.
2.- El pagament del preu es realitzarà de la següent manera:
A) Pel que fa a l’import de vuit mil cent-cinquanta euros (8.150 €): en el moment de signar-se el
corresponent document pública d’adquisició.
B) Pel que fa a la resta de vuit mil cent-cinquanta euros (8.150 €) fins a completar el total del preu
convingut: durant la resta d’any del 2015, i com a màxim fins al 31 de desembre de 2015.
TERCERA.- CONREU DE LA FINCA
La Sra. Caberol Costa podrà seguir conreant i utilitzant la finca rústica de la seva propietat fins que l’Ajuntament no
hagi d’ocupar-la de manera efectiva per iniciar les obres del nou cementiri.
En les cas que l’ocupació de l’Ajuntament s’hagi de dur a terme abans de la recol·lecció de la collita corresponent,
la Sra. Caberol Costa serà indemnitzada de totes les despeses realitzades sobre els conreus de la finca, a preu de
mercat.
5.2. DECRET DE COMPROMIÍS D’ADQUISICIÓ DIRECTA DE FINCA RÚSTICA AFECTADA PER AL FUTUR
CEMINTIRI MUNICIPAL AMB ECO-SOL TOMAS, SLU.
EXPOSEN
I.- PROPIETAT DE LA SOCIETAT “ECO-SOL TOMAS, SLU”
1.- La societat ECO-SOL TOMAS, SLU és propietària del ple domini de la FINCA RÚSTICA ubicada al terme
municipal d’Alcarràs, partida del Tossalet Roig o Devesa, amb la següent descripció segons el seu títol
d’adquisició:
“RÚSTICA: Pieza de tierra de regadío, sita en el término de Alcarràs, partida Roquetes o Devesa. Tiene una
superficie de nueve mil setenta y un metros, setenta y dos decímetros cuadrados. Linda: norte, Ayuntamiento de
Alcarràs; sur, Carmen Caberol Costa, Federico Ribes Badia; este, Carmen Caberol Costa; y oeste, Ayuntamiento
de Alcarràs. Constituye parte de la parcela trescientos noventa y tres del polígono nueve.”
2.- Consta inscrita a favor de la societat ECO-SOL TOMAS, SLU al Registre de la Propietat de Lleida Núm. 2, al
tomo 1677, llibre 64, foli 212, FINCA REGISTRAL NÚM. 5617 d’Alcarràs, IDUFIR 25011000028337.
3.- Consta declarada en el Cadastre de rústica com a Parcel·la 393 del Polígon 9 d’Alcarràs, amb referència
cadastral completa 25011A009003930000ST.
5.- Es troba lliure de càrregues, gravàmens i ocupants.
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II.- VOLUNTAT DE LES PARTS
1.- L’Ajuntament d’Alcarràs te voluntat d’adquirir la plena propietat de la finca rústica descrita per a destinar-la a
implantar l’equipament municipal del nou cementiri, actualment en tràmit de redacció i pendent d’aprovació el seu
projecte d’obres.
2.- Al seu torn, la societat ECO-SOL TOMAS, SLU ha acordat amb l’Ajuntament la seva transmissió, pel preu i les
condicions que seguidament s’estipularan.
Amb aquesta finalitat, ambdues parts convenen en subscriure el present acte, subjectant-se a les següents:
PACTES
PRIMERA.- COMPROMÍS D’ADQUISICIÓ I TRANSMISSIÓ
L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS es compromet a ADQUIRIR i la societat ECO-SOL TOMAS, SLU (representada
pel Sr. Ramon Tomàs Dolcet) es compromet a transmetre la plena propietat de la finca rústica de la seva titularitat
descrita en l’expositiu primer, per l’import global de VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS (25.290 €)
en les condicions i forma de pagament que seguidament s’especifiquen
SEGONA.- CONDICIONS DE L’OPERACIÓ D’ADQUISICIÓ
1.- L’operació de transmissió i adquisició de la finca rústica es durà a terme durant el present any 2015, i a través
de la formalització de la corresponent escriptura pública o document administratiu, i amb caràcter previ es
realitzarà la tramitació i resolució del corresponent expedient administratiu que sigui més idoni per a dur terme
l’operació d’implantació del nou cementiri.
A tal efecte, la societat ECO-SOL TOMAS, SLU es compromet a subscriure amb l’Ajuntament d’Alcarràs tots els
documents que siguin necessaris per a la plena realització de l’operació d’adquisició de la finca.
La signatura de l’escriptura pública o document administratiu d’adquisició suposarà que l’AJUNTAMENT pugui
procedir a prendre possessió de la finca i procedir a la seva immediata ocupació.
2.- El pagament del preu convingut es realitzarà de la següent manera per part de l’AJUNTAMENT a favor d’ECOSOL TOMAS, SLU:

A) Pel que fa a l’import de vint-i-dos mil set-cents noranta euros (PER DETERMINAR PERICIALMENT),
de la següent forma:
B) L’import de 11.395 €, en el moment de signar-se el corresponent document públic d’adquisició de la
finca destinada a futur cementiri.
C) I l’import de 11.395 €, durant la resta de l’any 2015, i com a màxim fins al 31 de desembre de 2015.
I pel que fa a la resta de dos-mil cinc-cents euros (PER DETERMINAR PERICIALMENT) per a completar el total
preu convingut: mitjançant l’entrega en permuta i en plena propietat de la finca municipal patrimonial identificada
com a Parcel·la 20 del Polígon 1 d’Alcarràs, amb referència cadastral 25011A001000200000SE, i inscrita en el
Registre de la Propietat de Lleida Núm. 2, al tomo 1746, llibre 79, foli 125, Finca Núm. 649, lliure de càrregues i
gravàmens. La finca està valorada econòmicament pel citat import de 2.500 euros.
L’entrega de la finca tindrà lloc en el moment de signar-se el corresponent document públic d’adquisició de la finca
destinada a futur cementiri, en el qual també es formalitzarà la permuta.
L’Ajuntament es compromet a entregar la propietat d’aquesta finca vallada amb tanca metàl·lica i a
costejar el trasplantament de dues rengleres d’oliveres de la finca actual a la finca objecte de
permuta.
Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 6000-111-1510 Adquisició terrenys cementiri.
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Quart.- Incoar expedient per a l’ adquisició directa de l’immoble, prèvia sol.licitud de l’autorització del Departament
de Governació .
Cinquè.- Autoritzar a l’Alcaldia a formalitzar conveni amb els compromís d’adquisició abans transcrit.
El Ple es dóna per comunicat.
6.- COMUNICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ I
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR DEL SALADAR DE LES ESCOLES I PISCINES MUNICIPALS.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’urbanisme
celebrada el dia 16 d’abril de 2015, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Es disposa comunicar al Ple que, per raons d’urgència, s’ha dictat la resolució següent:

ANTECEDENTS:
Atès que els serveis tècnics municipal concertats per a l’aprovació de la Modificació núm. 5 del POUM
relativa als sectors del saladar, han redactat el corresponent projecte de reparcel.lació i d’urbanització
del sector afectat per a l’obtenció dels terrenys de les escoles i de les piscines municipals.
Atès que l’establert al Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme, respecte a la
tramitació dels projectes de reparcel.lació.
En virtut de les facultats que em confereix l’article 53.1 s) 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, i l’article 21.1 j)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de bases de règim local, modificada per la Llei 567/2003, de
16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
DISPOSO:
Primer.- Aprovar inicialment Projecte de reparcel.lació i d’urbanització del sector afectat per a l’obtenció
dels terrenys de les escoles i de les piscines municipals del Projecte de Modificació núm. 5 del POUM
relativa als sectors del saladar.
Segon.- Donar publicitat de la informació pública i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur
tramitació i donar audiència simultània als propietaris afectats i a la resta d’interessats, durant un termini
d’un mes.
El Ple es dona per assabentat.
7.- RATIFICACIÓ DE DECRET DE L’ALCALDIA D’ACCEPTACIÓ DE DONACIÓ DE CASA PROPIETAT DE LA
SRA. ROSA SERRA.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’urbanisme
celebrada el dia 16 d’abril de 2015, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Es disposa comunicar al Ple que, per raons d’urgència, per Decret de l’Alcaldia de data 19 de març de 2015, s’ha
dictat la resolució següent:
ANTECEDENTS:
Atès que la Sra. Rosa Serra Camarasa, amb NIF 36.277.479, amb domicili al carrer Consell de Cent, 82 de
Barcelona, ofereix la donació gratuïta a favor d’aquest Ajuntament que l’adquirirà a títol lucratiu i sense condicions,
l’immoble ubicat al carrer Sol Ponent, número 20 d’aquest municipi, amb un edifici de divisió horitzontal que consta
construït el 1960, d’ús residencial, amb un valor cadastral del sòl i la construcció l’any 2014 de 49.413,87 euros,
que consta de tres plantes, un magatzem de 12 m² i dos habitatges de 97 m², mentre que la superfície del sòl és
de 153 m² i la construïda de 303 m².
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Atès l’article 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals, els ajuntaments
poden adquirir béns per qualsevol mitjà legítim conforme a l’ordenament jurídic. I en el cas d’adquisició de béns a
títol lucratiu no resta subjecte a cap restricció. La present donació no comporta l’assumpció d’una condició, càrrega
o gravamen onerós, a excepció de les despeses pròpies dels tràmits de transmissió davant els organismes públic
que en coneixen, ja sigui el registre de la propietat, la hisenda corresponent i la notaria.
Atès el que disposa l’article 31.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals la
competència per a l’adquisició dels béns i drets municipals correspon a l’Alcalde si l’adquisició és incondicional.
Atesa la disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, és competent l’alcalde en la signatura de contractes privats i
adquisició de béns immobles, quan llur objecte té un valor inferior al deu per cent dels recursos ordinaris del
pressupost, supòsit que es compleix amb escreix en el present.
ACORD
Primer.- Acceptar la donació gratuïta que suposa una adquisició a títol lucratiu i sense condicions, a favor de
l’Ajuntament per part del senyora Rosa Serra Camarasa, amb NIF 36.277.479 de tot l’immoble abans ressenyat.
Segon.- La realització dels tràmits oportuns per al compliment dels tràmits propis de la transmissió.
Tercer: Inscriure el bé cedit a l’inventari de béns municipal d’acord amb l’article 102 del reglament de patrimoni dels
ens locals.
El Ple es dóna per comunicat i conforme per unanimitat.
8.- DIVISIÓ FINQUES DEL SALADAR EN PROINDIVIS ENTRE L’AJUNTAMENT I CASTELLFERGUI S.L.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’urbanisme
celebrada el dia 16 d’abril de 2015, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Es proposa per l’Alcaldia, per raons d’urgència i en comú acord amb la copropietat es proposa la resolució
següent:
ANTECEDENTS:
1.- Atès que l’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS és copropietari per meitats indivises juntament amb la societat
CASTELL-FERGUI, SL (CIF B-60323433) de les finques rústiques situades a les partides Saladar, Nòria i/o
Tossalet Roig del terme municipal d’Alcarràs, i inscrites en el Registre de la Propietat de Lleida Núm. 2,
identificades amb els números 275, 2085, 803, 244 y 4218, totes elles del termini municipal d’Alcarràs.
2.- Atès que les esmentades finques registrals no tenen una correspondència clara i precisa amb una respectiva
parcel·la cadastral, sinó a porcions difuses de parcel·les cadastrals. La correspondència aproximada és la següent:
-

Finca registral 275: es correspon amb una porció de la Parcel·la 750 del Polígon 9 (abans porció de la
Parcel·la 349)
Finca registral 2085: es correspon amb una altra porció de la Parcel·la 750 del Polígon 9 (abans porció de
la Parcel·la 349).
Finca registral 803: es correspon amb porcions de les Parcel·les 347, 348 i 405 del Polígon 9.
Finca registral 4218: es correspon amb una porció de la Parcel·la 347 del Polígon 9.

5.- Atès que ambdues parts –Ajuntament i Castell-Fergui, SL- tenen la voluntat manifestada de posar fi a la
situació de comunitat i adjudicar-se porcions de finques rústiques en ple domini, havent realitzat una negociació en
aquest sentit.
6.- Atès que les finques registrals descrites tenen una correspondència difícil d’encaixar amb les parcel·les
cadastrals i amb la pròpia realitat física fruit dels conreus intensius duts a terme pels anteriors propietaris, i donat
que el conjunt de les parcel·les cadastrals identificades correspondrien de forma agrupada amb el conjunt de les
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finques registrals inscrites en el Registre de la Propietat, ambdós copropietaris han convingut de dur a terme com a
operació jurídica prèvia a l’adjudicació de porcions en ple domini una agrupació de finques registrals de caràcter
merament instrumental, per tal de crear una única finca registral que es correspongui amb la integritat de les
parcel·les cadastrals identificades, i a partir d’aquesta finca agrupada procedir a realitzar la divisió de la mateixa en
set porcions independents a adjudicar-se entre l’Ajuntament i Castell-Fergui, SL.
8.- Considerant l’article 552-10 del Codi Civil de Catalunya, l’apartat primer del qual disposa que “Qualsevol
cotitular pot exigir, en qualsevol moment i sense expressar-ne els motius, la divisió de l’objecte de la comunitat”.
Per tot l’expressat, al Ple
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la dissolució del condomini existent entre l’Ajuntament d’Alcarràs i la societat Castell-Fergui, SL
en relació a les finques registrals 275, 2085, 803, 244 y 4218 d’Alcarràs, corresponents en el seu conjunt amb les
parcel·les cadastrals 750, 347, 348 i 405 del polígon 9, que es durà a terme a través de la seva divisió i adjudicació
de finques resultants a cada copropietari en ple domini.
Segon.- Aprovar, com a operació instrumental prèvia, l’agrupació de les esmentades finques registrals per formar
una única finca agrupada, amb la següents descripció:
“RÚSTICA: Pieza de tierra, de regadío, sita en el término municipal de Alcarràs, partidas Saladá, Devesa y
Noria, de superficie doscientos diez mil ciento dos metros cuadrados (210.102 m2) según medición
topográfica. Está conformada por cuatro porciones de terreno identificadas respectivamente según Catastro
por las parcelas 750, 348, 347 y 405, separadas por la riera o desagüe de les Mines que discurre de
noroeste a suroeste, camino de acceso a fincas que discurre de norte a sur y camino prolongación de la
Calle Fraga que discurre en el linde norte extremo este. La porción relativa a la parcela 750 LINDA: Norte,
camino dels Masets y riera o desagüe de les Mines, que la separa de la parcela 348 y Sur, Este y Oeste,
parcela 656 del Ajuntament d’Alcarràs. La porción relativa a la parcela 348 LINDA: Norte, camino de la Vall
de Miret o dels Masets; Sur, riera o desagüe de les Mines, que la separa de la parcela 750; Este, camino de
acceso a fincas que la separa de la parcela 347; y Oeste, camino del Cap de la Vall. La porción relativa a la
parcela 347 LINDA: Norte, camino de la Vall de Miret o dels Masets y camino prolongación del Carrer de
Fraga, que lo separa este último de la parcela 405; Sur, riera o desagüe de les Mines; Este, parcela 674 de
la Generalitat de Catalunya destinada a colegio público y parcela 410 del Ajuntament d’Alcarràs destinada a
piscinas municipales; y Oeste, camino del Cap de la Vall. Y la porción relativa a la parcela 405 LINDA:
Norte, camino de la Vall de Miret o dels Masets; Sur y Oeste, camino prolongación del Carrer de Fraga que
lo separa de la parcela 347; y Este, parcela 406 de Agustí Domenech Rafales. Constituye en su conjunto
las parcelas 750, 348, 347 y 405 del polígono 9.
CATASTRO:
Se
corresponde
con
las
con
las
referencias:
25011A009003470000SW,
25011A009003480000SA, 25011A009004050000SS, 25011A009007500000SK.”
Valor: el que correspongui a efectes fiscals segons informe de taxació pendent de rebre i que ha encarregat
el copropietari CASTELL-FERGUI, SL

Tercer.- Aprovar la subsegüent divisió de la total finca agrupada en set porcions passin a constituir noves finques
independents, amb les següents descripcions i superfícies:
A) PORCIÓ 1: “RUSTICA: Pieza de tierra, de regadío, sita en el término municipal de Alcarràs, partida
Saladá, de superfície veintiséis mil ciento nueve metros cuadrados (26.109 m2); urbanísticamente está
clasificada en parte como suelo urbanizable delimitado y en parte como suelo urbanizable no delimitado,
e integrada en parte en el sector SUD-R08B del planeamiento general de Alcarràs. LINDA: Norte, camino
de la Vall de Miret o dels Masets; Sur, riera o desagüe de les Mines; Este, porción divida y que se
adjudicará a Castell-Fergui, SL; y Oeste, Camino del Cap de la Vall.“.
B) PORCIÓ 2: “RUSTICA: Pieza de tierra, de regadío, sita en el término municipal de Alcarràs, partida
Saladá, de superfície veintisiete mil quinientos sesenta y tres metros cuadrados (27.563 m2);
urbanísticamente está clasificada como suelo urbanizable no delimitado. LINDA: Norte, camino del Cap
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de la Vall y riera o desagüe de les Mines; Sur, parcela 656 del Ajuntament d’Alcarràs; Este, porción divida
y que se adjudicará a Castell-Fergui, SL; y Oeste, camino del Cap de la Vall.”
C) PORCIÓ 3: “RUSTICA: Pieza de tierra, de regadío, sita en el término municipal de Alcarràs, partida
Saladá, de superfície veintisiete mil ochente y nueva metros cuadrados (27.089 m2); urbanísticamente
está clasificada como suelo urbanizable no delimitado. LINDA: Norte, riera o desagüe de les Mines; Sur y
Este, parcela 656 del Ajuntament d’Alcarràs; y Oeste, porción divida y que se adjudicará al Ajuntament
d’Alcarràs.”
D) PORCIÓ 4: “RUSTICA: Pieza de tierra, de regadío, sita en el término municipal de Alcarràs, partida
Saladá, de superfície veintisiete mil ochocientos veinte metros cuadrados (27.820 m2); urbanísticamente
está clasificada en parte como suelo urbanizable delimitado y en parte como suelo urbanizable no
delimitado, e integrada en parte en el sector SUD-R08B del planeamiento general de Alcarràs. LINDA:
Norte, camino de la Vall de Miret o dels Masets; Sur, riera o desagüe de les Mines; Es-te, camino de
acceso a fincas que la separa de porción dividida que se adjudicará a Castell-Ferguiu, SL; y Oeste,
porción dividida y que se ad-judicará al Ajuntament d’Alcarràs.”
E) PORCIÓ 5: “RUSTICA: Pieza de tierra, de regadío, sita en el término municipal de Alcarràs, partida
Saladá, de superfície cincuenta mil ciento cuarenta y dos metros cuadrados (50.142 m2);
urbanísticamente está clasificada como suelo urbanizable delimitado e integrada en parte en los sectores
SUD-R08B y SUD-R07 del planeamiento general de Alcarràs. LINDA: Norte, camino de la Vall de Miret o
dels Masets; Sur, mediante línea quebrada, con riera o desagüe de les Mines y porción dividida que se
adjudicará al Ajuntament d’Alcarràs; Este, con la misma porción que se adjudicará el Ajuntament
d’Alcarràs; y Oeste, camino de acceso a fincas que lo separa de porción dividida que se adjudicará a
Castell-Fergui.”
F) PORCIÓ 6: “RUSTICA: Pieza de tierra, de regadío, sita en el término municipal de Alcarràs, partida
Saladá o Noria, de superficie ocho mil doscientos veinticinco metros cuadrados (8.225 m2);
urbanísticamente está clasificada como suelo urbanizable delimitado e integrada en el sector SUD-R06
del planeamiento general de Alcarràs. LINDA: Norte, camino de la Vall de Miret o dels Masets; Sur y
Oeste, camino prolongación del Carrer de Fraga; y Este, parcela 406 de Agustí Domenech Rafales.
Constituye la parcela 405 del polígono 9.”
G) PORCIÓ 7: “RUSTICA: Pieza de tierra, de regadío, sita en el término municipal de Alcarràs, partida
Saladá o Noria, de superficie cuarenta y tres mil ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (43.155 m2);
urbanísticamente está clasificada como suelo urbanizable delimitado e integrada en parte en los sectores
SUD-R08A, SUD-R07, SUD-R06 y SUD-R09 del planeamiento general de Alcarràs. LINDA: Norte, camino
prolongación del Carrer de Fraga; Sur, riera o desagüe de les Mines; Este, parcela 674 de la Generalitat
de Catalunya destinada a colegio público y parcela 410 del Ajuntament d’Alcarràs destinada a piscinas
municipales; y Oeste, en línea quebrada con porción dividida que se adjudicará a Castell-Fergui, SL.”

Quart.- Aprovar les següents adjudicacions entre ambdós copropietaris i en ple domini:
A) A l’Ajuntament d’Alcarràs: les porcions 1, 2, 6 i 7.
B) A la societat Castell-Fergui, SL: les porcions 3, 4 i 5.
Cinquè.- Obtenir, amb caràcter previ a la formalització de les corresponents escriptures públiques, l’autorització de
divisió sol·licitada als Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, als efectes del control de les unitats mínimes de conreu previst en el Decret 169/1983, de 12 d’abril; així
com la llicència municipal de parcel·lació o la seva innecessarietat.
Sisè.- Delegar en la persona de l’Alcalde-President la realització de les següents actuants en nom i representació
de la Corporació:
A) Obtenir la conformitat definitiva per part del copropietari Castell-Fergui, SL d’acord amb les
determinacions contingudes en el present acord. La present delegació autoritza a què les porcions a
dividir la finca agrupada a efectes instrumentals puguin ser modificades en quant a extensió i configuració,
sempre i quan es respecti l’equilibri entre els dos copropietaris en termes de valor econòmic i de
classificació urbanística del sòl, previ informe favorable dels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament.
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B) Formalitzar els corresponents documents resultat de la negociació definitiva amb Castell-Fergui, SL, i
especialment atorgar les corresponents escriptures públiques i sol·licitar-ne la seva inscripció al Registre
de la Propietat. La present delegació també contempla la formalització d’actes notarials de presència i/o
notorietat, o en el seu cas expedients de domini, per acreditar la possible major cabuda de la finca
resultant de l’agrupació.
Posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple aprova la proposta per unanimitat.
9.- INFORMACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL: SORTEIG MESES ELECTORALS I DISTRIBUCIÓ DE LOCALS
DE CAMPANYA I PROPAGANDA ELECTORAL.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
governació celebrada el dia 16 d’abril de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Primer.- Es disposa comunicar al Ple que, per raons d’urgència, per Decret de l’Alcaldia de data 31 de març de
2015, s’ha dictat la resolució següent:
ANTECEDENTS:
Convocades per R.D. 233/2015, de 30 de març, eleccions locals pel proper dia 24 de maig de 2015, en compliment
de l’establert als arts. 55, 56, 57 i ss. de la L.O. 5/85, de Règim Electoral General, d’acord amb la costum
establerta en anteriors comicis,
DISPOSO:
1.- Establir el següent:
Llocs disponibles per la col·locació de cartells electorals: Vol de les vies públiques.
Locals públics reservats i gratuïts reservats per actes de campanya electoral: -Sala d’Actes del Centre Major. Centre Cultural Municipal “lo Casino”. (disponible tots els dies i hores durant la campanya electoral I PREVIA
COMUNICACIÓ A L’AJUNTAMENT DE LA RESERVA).
2.- Comunicar a la Junta Electoral de Zona entre el dia 1 - 7 d’abril.
3.- Comunicar el present decret al Ple a la propera sessió que es celebri.
Segon.- Informar que fins el dia 22 d’abril es publiquen les candidatures presentades, per la qual cosa s’haurà de
comunicar a la Secretaria municipal, les candidatures, les sigles i anagrames de les candidatures per a la confecció de
les paperetes electorals.
Tercer.- Com és costum costum es realitzarà una reunió amb els caps de llista per tal de distribuir de forma
convinguda la utilització dels locals i espais per a realitzar la campanya i propaganda electoral. Proposant-se mantenir
la costum d’atorgar a la candidatura més votada en les eleccions anteriors la utilització de local del Centre Cultural lo
Casino el darrer dia de campanya electoral (el dia 22 de maig).
El Ple es dona per comunicat i conforme.
Finalment l’Alcalde vol expressar al Ple la satisfacció personal per haver compartit amb tots els regidors aquests quatre
anys de l’actual mandat consistorial, tot i havent desitjat que els “inputs” rebuts per part dels regidors de l’oposició en
els darrers mesos s’haguessin rebut durant els quatre anys en benefici del poble, desitja sort als que es tornen a
presentar a les properes eleccions, desitjant que en benefici del poble es realitzi la campanya electoral més adequada i
al final siguin els veïns els que decideixi de la manera més seriosa possible. I no havent més assumptes que tractar
l’Alcalde-President aixeca la sessió en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vist-i-plau del Sr.
Alcalde.
Alcarràs, 21 d’abril de 2015.
EL SECRETARI.
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