ACTA NÚM. 3/13
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 12 DE JUNY DE 2013
Inici: 18:00
Acabament: 19:00
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre (CIU-Indep)
Regidors/es
Sra. Dolores Cambras i Saqués (CIU-Indep)
Sra. M. Carme Simon i Orriols (CIU-Indep)
Sr. Joan Navarro i Soler (CIU-Indep)
Sr. Gerard Soler i Perramon (UPSP)
Sra. Marta Peracaula i Prades (UPSP)
Sr. Josep Nogué i Serrat (UPSP)
Absències: Cap

A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de Sant Pau
de Segúries, es reuneix el Ple de la corporació a
l’objecte de celebrar la sessió ordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del seu titular
l'Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre i l’assistència dels
regidors/es relacionats al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz,
secretari interventor de l’Ajuntament comissionat pel
Servei Comarcal d'Assistència a Municipis.

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió extraordinària convocada en legal
forma a l'efecte de tractar els punts inclosos en el següent:
Ordre del dia
1. Donar compte de la liquidació del pressupost de 2012
2. Aprovació de la destinació del resultat pressupostari ajustat en termes sec 95 de la
liquidació del pressupost 2012.
3. Validació del Pla Especial del Catàleg de Masies del municipi.
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012.
L’alcalde president dóna compte de la Resolució d’Alcaldia de 24 de maig de 2013
d’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 2012, d’acord amb el que estableix l’art.
193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, amb el resultat següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

a. Operacions corrents

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

686.672,42

-607.600,99

79.071,43

-7.568,70

-7.568,7

686.672,42
0
0

-615.169,69
0
-8.029,81

71.502,73
0
-8.029,81

686.672,42

-623.199,5

63.472,92

b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
(1+2+3)
AJUSTAMENTS:

4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de
Tresoreria per a despeses generals.

14.265,93
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5. (+)Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. (-) Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

77.738,85

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT SEC 95:

Operacions corrents
Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres ( Capítols I a VII)
AJUSTAMENTS SEC 95

DRETS
RECONEGUT
S NET

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

686.672,42
0
686.672,42

-607.600,99
-7.568,70
-615.169,69

79.071,43
-7.568,7
71.502,73
-10.618,74

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT SEC 95

60.883,99

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA:
EUR
1.(+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A FINAL DE L’EXERCICI
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats
D’operacions comercials
De Recursos d’Altres Ens Públics
D’altres operacions no pressupostàries
Menys = Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
2. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE
L’EXERCICI
De pressupost de despeses. Exercici corrent
De pressupost de despeses. Pressupostos tancats
De pressupost d’ingressos
D’operacions comercials
De Recursos d’Altres Ens Públics
D’altres operacions no pressupostàries
Menys = Pagaments realitzats pendents d’aplicació
definitiva
3. (+) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI
4.
ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA
5.
Saldos de dubtós cobrament
6.

EUR
460.414,04

EUR

211.549,56
179.571,05
0,00
0,00
125.346,89
56.053,46
255.263,70
108.445,14
145.836,06
0,00
0,00
0,00
1.334,39
351,89
40.223,82
0,00
90.762,68

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (1-2+3-4-5) 154.611,48

A la vista de l’anterior liquidació l’interventor dóna compte del compliment de
l’estabilitat pressupostària en els termes següents:
La elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos, i altres actuacions que afectin a
les despeses o ingressos de les Entitats Locals, se sotmetran als principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i de
conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació
d’equilibri o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l’article 11.3 i
11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit estructural, definit com
a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals, fet pel qual hauran
de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari.
S’ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per
finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit i deute
públic.

Tal com estableix l’article 16 apartat 1 i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, la
Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat de la pròpia Entitat Local.
Per tot això la Intervenció d’aquesta corporació INFORMA:
Que el passat dia 24 de maig de 2013 va emetre un informe corresponent a la
liquidació del pressupost del 2012, sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost del 2012 en termes de
Comptabilitat Nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals de
conformitat amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, tal i com es detalla en l’informe esmentat.
La qual cosa es va saber al Ple per a la seva deguda constància
El Ple en queda assabentat
2. DESTINACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT EN TERMES SEC 95
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012
Vist el decret d’alcaldia de data 28 de maig de 2013, mitjançant el qual s’aprova la
liquidació del pressupost del 2012 en termes de Comptabilitat Nacional, segons el
sistema Europeu de Comptes Nacionals, que resulta un import positiu de
60.883,99euros, per tant es va obtenir un superàvit positiu en l’exercici econòmic
2012;
De conformitat amb l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, mitjançant el qual s’estableix que en el
supòsit de que la liquidació pressupostària es situí en superàvit, aquest es destinarà, en
el cas de les corporacions Locals, a reduir l’endeutament.
Vista la nota informativa de data 9 juliol de 2012 emesa per la Direcció General de
política Financer, Assegurances i Tresor, sobre els procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals en el marc de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que en el supòsit que la
liquidació pressupostària de l’exercici de 2012 i següents se situï en superàvit, aquest
s’ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles, a reduir l’endeutament en
termes nets, efectuant la seva aplicació a la disminució del passiu financer. Per a
aquesta finalitat, s’han de tenir en compte els criteris següents:
- En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a despeses
generals de signe negatiu o que existeixin obligacions pendents d’aplicar al pressupost,
els recursos addicionals disponibles s’han de destinar amb caràcter prioritari a
l’absorció del dèficit esmentat.
- En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a despeses
generals de signe positiu per un import inferior al necessari per garantir el termini de
pagament de les obligacions previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, els recursos
addicionals disponibles s’han de destinar amb caràcter prioritari al compliment del
termini de pagament esmentat.
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- Els ens locals que es puguin endeutar (ràtio de deute sobre ingressos corrents no
superior a un 75% i estalvi net positiu) poden destinar el superàvit al finançament
d’inversions per reduir l’apel·lació a nou endeutament.
Ates que el nivell d’endeutament d’aquesta corporació es de l’1,96% amb un
préstec subvencionat per la Diputació de Girona per la qual cosa no convé
d’amortitzar;
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Únic. Destinar el superàvit de la liquidació del pressupost del 2012 al finançament
d’inversions per reduir l’apel·lació a nou endeutament, per un import de 60.883,99
euros, condicionat a que la liquidació del pressupost de 2013 amb romanent de
tresoreria per a despeses generals de signe positiu sigui d’un import superior al
necessari per garantir el termini de pagament de les obligacions previst a la Llei
15/2010, de 5 de juliol.
La proposta s’aprova per unanimitat
3. VALIDACIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES DEL MUNICIPI
Vist que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona a la sessió del 25 de maig de
2011, Número: 4/2011, va aprovar el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals
de Sant Pau de Segúries Expedient 2011/043910/G-26/07/2011;
Vist que la publicació i eficàcia estaven condicionats a la presentació d’un text refós que
incorporés les recomanacions imposades per la pròpia Comissió;
Vist el text refós elaborat pel tècnic contractat
favorablement pels serveis tècnics municipals;

per l’Ajuntament

i

informat

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar i validar el text refós del catàleg de Masies i cases rurals de Sant Pau de
Segúries que incorpora els condicionants exigits per la Comissió territorial d’Urbanisme
de Girona dalt referenciats.
2. Trametre aquest acord juntament amb dos exemplars en format paper i un exemplar
en format electrònic PDF i WORD, degudament conformats per Secretaria, a la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona a l’efecte de que pugui acorda la seva
publicació i conseqüent eficàcia.
La proposta s’aprova per unanimitat
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

Josep Ruiz i Muñoz
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Vist i plau,
Alcalde president,
Pep Palos i Sastre

