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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 21 DE JULIOL DE 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 21 de juliol de dos mil setze, 
es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, el Sr. 
Josep Lara i Tristante, amb l‟assistència dels tinents d‟alcalde, el Sr. Boris Lapuerta i Coll, el Sr. 
Marc Calmet i Calveras. Assisteix també la regidora la Sra. Juana Freixa i Codina. 
 
Actua com a Secretària, N‟Immaculada Casals i Casanova. 
 
Comprovat que el quòrum d‟assistència acompleix amb allò que disposa l‟article 98 c) 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, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l‟ordre del dia de la convocatòria. 

 
A) HISENDA  

 
B) SOL·LICITUDS 

 
C) URBANISME OBRES I SERVEIS 

 
 
1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 14 DE 

JULIOL DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 14 de juliol de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2016. 
 
 
2) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES PRESENTADA PER LA 

INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
 
Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat de 
NOU MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (9.939,70€), estant totes 
elles conformades per les regidories competents.  
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 



Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l‟import final de NOU MIL NOU-CENTS 
TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (9.939,70€), i procedir al seu reconeixement amb 
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents 
 
 
3) ACORD DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 01/2015 

  
En data 8 de juliol de 2016, va tenir entrada en el Registre general d‟aquest Ajuntament NRE 458, 
l‟escrit de “Gas Natural Distribución sdg, S.A”, a través del qual demanava una pròrroga per dur a terme 
les obres emparades en la llicència núm. 01/2015, i consistents en l‟obertura de 2.388 m lineals de rasa 
a la via pública per la xarxa de gas natural a Guardiola de Berguedà, en què es constaten els següents 
 
Vist l‟informe emès data 10 de juliol de 2016 pels serveis tècnics municipals, favorable a la concessió 
de la pròrroga de la llicència, si bé condicionat a:  
 
“L’empresa Gas Natural, es fa responsable de verificar i comprovar que la instal·lació existent 
que han adquirit de gas liquat de petroli (GLP) es troba en perfectes condicions per a ser 
utilitzada i posar en servei, i compleix amb les mesures de segureta exigides per les normatives 
vigents. 
Qualsevol desperfecte o avaria que es produeixi durant aquestes obres en la xarxa de serveis 
existents de sanejament, telèfon, enllumenat, aigua , electricitat, tv per cable, i dels paviments 
existents dels vials i voreres anirà a càrrec de l’empresa Gas Natural. 
 
En data 8 de juliol de 2015 es va concedir la llicencia d’obres amb un termini d’execució de 12 
mesos. La pròrroga que s’ha sol·licitat es pot ampliar per un termini de 6 mesos mes, segons les 
Normes subsidiàries de Planejament vigents a Guardiola de Berguedà , és a dir fins la data de 8 
de gener de 2017, si les obres no han finalitzat en aquest termini s’haurà de demanar una nova 
llicència d’obres, ja que aquesta ja haurà caducat, i no es pot ampliar mes el termini”. 
 
 
Vista que la legislació d'aplicació a les pròrrogues de llicències, és la següent: 
 
A) Legislació estatal:  
 
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. 
 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.  
 
- Amb caràcter supletori: art. 15 del Reglament de Serveis de les corporacions locals, aprovat per 
Decret de 17 de juny de 1955. 
 
B) Legislació catalana:  
 
- Articles 188 i 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC).  
 
De conformitat amb l'article 189, apartats 1 i 4 de l'TRLUC:  
 
«1. Totes les llicències urbanístiques per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un 
altre per acabar-les, en funció del principi de proporcionalitat. Si les llicències no els fixen, el termini per 
començar les obres és d‟un any i el termini per acabar-les és de tres anys. 
 
4. Les persones titulars d‟una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d‟acabament de les obres, i l‟obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del 
termini de què es tracti, si la sol•liciten d‟una manera justificada abans d‟exhaurir-se els terminis 
establerts(…)». 



 
Disposició Transitòria primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.) 
 
Atès que la sol·licitud de pròrroga, ha estat cursada abans que transcorri el termini d‟1 any atorgat 
inicialment per la realització de les obres, segons el que preveu l'apartat 4 de l'article 189 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya., (o 
segons la Disposició Transitòria primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós 
de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.) 
 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
 
Primer.- Concedir a “Gas Natural Distribución sdg, S.A” una pròrroga de la llicència urbanística d'obres 
tramitada sota l'expedient amb referència 01/2015, per la qual s‟autoritzaven les actuacions consistents 
en l‟obertura de 2.388 m lineals de rasa a la via pública per la xarxa de gas natural a Guardiola de 
Berguedà, per nou termini improrrogable de 6 mesos, condicionat a:  
 
“L’empresa Gas Natural, es fa responsable de verificar i comprovar que la instal·lació existent 
que han adquirit de gas liquat de petroli ( GLP) es troba en perfectes condicions per a ser 
utilitzada i posar en servei, i compleix amb les mesures de segureta exigides per les normatives 
vigents. 
Qualsevol desperfecte o avaria que es produeixi durant aquestes obres en la xarxa de serveis 
existents de sanejament, telèfon, enllumenat, aigua , electricitat, tv per cable, i dels paviments 
existents dels vials i voreres anirà a càrrec de l’empresa Gas Natural. 
 
En data 8 de juliol de 2015 es va concedir la llicència d’obres amb un termini d’execució de 12 
mesos. La pròrroga que s’ha sol·licitat es pot ampliar per un termini de 6 mesos mes, segons les 
Normes subsidiàries de Planejament vigents a Guardiola de Berguedà , és a dir fins la data de 8 
de gener de 2017, si les obres no han finalitzat en aquest termini s’haurà de demanar una nova 
llicència d’obres, ja que aquesta ja haurà caducat, i no es pot ampliar mes el termini”. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a “Gas Natural Distribución sdg, S.A”. 
 
 
4) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ 

DURÀ A TERME UN CAMPAMENT JUVENIL 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la instància presentada per la Fundació 
Escolta Josep Carol, a través del qual comuniquen la realització d‟un campament juvenil a la finca de 
Cal Companyó, durant els dies 29 de juliol de 2016 al 08 d‟agost de 2016, ambdós inclosos. 
.  
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Donar-nos que durant els dies 29 de juliol de 2016 a 8 d‟agost de 2016, ambdós inclosos, es 
realitzarà a la finca de Cal Companyó, un campament organitzat per la Fundació Escolta Josep Carol. 
 



Segon.- Hauran de garantir el correcte subministrament d‟aigua potable, així com disposar d‟un espai 
per WC, i piques amb connexió a la fosa sèptica, així comprometre‟s a respectar l‟entorn i el medi 
evitant qualsevol dany i deixant-lo en les mateixes condicions que l‟han trobat. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 
5) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ 

DURÀ A TERME UN CAMPAMENT JUVENIL 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la instància presentada per l‟AEIG Arrels de 
Mataró, a través del qual comuniquen la realització d‟un campament juvenil a la finca de Cal Companyó, 
durant els dies 20 a 28 d‟agost de 2016, ambdós inclosos 
.  
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Donar-nos que durant els dies 20 a 28 d‟agost de 2016, ambdós inclosos, es realitzarà a la 
finca de Cal Companyó, un campament organitzat per l‟AEIG Arrels de Mataró. 
 
Segon.- Hauran de garantir el correcte subministrament d‟aigua potable, així com disposar d‟un espai 
per WC, i piques amb connexió a la fosa sèptica, així comprometre‟s a respectar l‟entorn i el medi 
evitant qualsevol dany i deixant-lo en les mateixes condicions que l‟han trobat. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 
 
6) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

AUTORITZANT LA REALITZACIÓ D’UNA PROVA ESPORTIVA ANOMENADA “VI PUJADA 
CICLISTA GUARDIOLA-COLL DE SUBIRANA” 

 
Vista la petició formulada pel Servei català de Trànsit, donant trasllat de la documentació presentada 
per l‟entitat BIKE GUARDIOLA per dur a terme els propers dia 6 d‟agost de 2016, una prova esportiva 
anomenada “VI PUJADA CICLISTA GUARDIOLA-COLL DE SUBIRANA”. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.  
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Concedir el permís per la celebració el proper dia 6 d‟agost de 2016 de la prova ciclista 
anomenada “VI PUJADA CICLISTA GUARDIOLA-COLL DE SUBIRANA”, si bé condicionat al fet que 
per part de l‟organització s‟assumeixin totes les responsabilitats que es puguin ocasionar amb motiu de 
la celebració de la prova esportiva, adoptant-se totes les mesures de seguretat necessàries tant 
respecte a la seguretat de les persones participants, acompanyants, com de l‟organització, així com 
garantir el respecte l‟entorn i al medi, comprometent-se a deixar-lo en les mateixes condicions que el 
van trobar, i comprometent-se a sol·licitar totes les autoritzacions i permisos sectorials que siguin 
necessaris de l‟organització de l‟esdeveniment, així com disposar de totes les assegurances 
necessàries per la realització de l‟esdeveniment. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit i a l‟entitat BIKE GUARDIOLA. 
 
 



7) APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER CORISA MEDIA GRUP – 
COMUNICACIONS DEL RIPOLLÉS, SL PER LA PUBLICITAT DE LA FESTA MAJOR 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa “Corisa 
media grup – Comunicacions del Ripollès, SL” per la publicitat de la Festa Major 2016, consistent en 3 
falques diàries de l‟1 al 7 d‟agost de 2016, per la suma de 100,00 € (IVA No Inclòs) 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa “Corisa media grup – Comunicacions del 
Ripollès, SL”  per la publicitat de la Festa Major 2016, consistent en 3 falques diàries de l‟1 al 7 d‟agost 
de 2016, per la suma de 100,00 €.(IVA No Inclòs) 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la dipositària municipal i a l‟empresa Corisa media grup – 
Comunicacions del Ripollès, SL. 
 
 
8) APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER L’EMPRESA SONORITZACIONS TX. 

PEL LLOGUER D’UN EQUIP COMPLERT DE SONORITZACIÓ I UN EQUIP BÀSIC 
D’IL.LUMINACIÓ 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa 
“SONORITZACIONS TX”, relatiu al lloguer d‟un equip complert sonorització 6.000 Watts i un equip 
bàsic d‟il·luminació, amb motiu dels concert Jove del dissabte 6 d‟agost, dins els actes de la Festa 
Major, per un import de 636,00 € (IVA Inclòs). 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa “SONORITZACIONS TX”, relatiu al lloguer d‟un 
equip complert sonorització 6.000 Watts i un equip bàsic d‟il·luminació, amb motiu dels concert Jove del 
dissabte 6 d‟agost, dins els actes de la Festa Major, per un import de 636,00 € (IVA Inclòs). 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l‟empresa “SONORITZACIONS TX”, i  a la dipositària municipal. 
 
 
9) APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER L’EMPRESA “INSMAN CADI S.L.U” 

PELS TREBALLS DE MUNTATGE D’UNA CAIXA DE PROTECCIONS SOTA UN ARBRE DE 
LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA  

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa 
“INSMAN CADI S.L.U” pels treballs de muntatge d‟una caixa de proteccions sota un arbre de la plaça 
de l‟Església, per la suma de 539,24€ (IVA No Inclòs). 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 



Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa “INSMAN CADI S.L.U” pels treballs muntatge 
d‟una caixa de proteccions sota un arbre de la plaça de l‟Església, per la suma de 539,24€ (IVA No 
Inclòs) . 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l‟empresa “INSMAN CADI S.L.U i a la dipositària municipal. 
 
 
 
10) APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER L’EMPRESA “CHAPER, SL” PER LA 

COMPRA DE DUES SENYALS TURISTIQUES I UN MIRALL DE TRANSIT  
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa 
“CHAPER, SL” per la compra de dues senyals turístiques de la Mina de Petroli i un mirall pel trànsit del 
carrer Comerç, per la suma de 689,03€ (IVA Inclòs) 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa “CHAPER, SL” per la compra de dues senyals 
turístiques de la Mina de Petroli i un mirall pel trànsit del carrer Comerç, per la suma de 689,03€ (IVA 
inclòs). 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la dipositària municipal i a l‟empesa “CHAPER SL”. 
 
 
11) APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER MAQUINÀRIA ENRIC JUAN, SL PEL 

LLOGUER D’UNA CASETA D’OBRA I GRUP ELECTRÒGEN PER LA FESTA MAJOR 2016 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa 
“Maquinària Enric Juan SL” pel lloguer d‟una caseta d‟obra per la carpa i un grup electrogen pel Concert 
jove de la Festa Major 2016, per la suma de 701,80€ (IVA Inclòs) 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa “Maquinària Enric Juan SL”  pel lloguer d‟una 
caseta d‟obra per la carpa i un grup electrogen pel Concert jove de la Festa Major 2016, per la suma de 
701,80€ (IVA Inclòs) 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la dipositària municipal i a l‟empresa Maquinària Enric Juan, SL. 
 
 
 
12) ACORD D’APROVACIÓ DE L’INFORME EMÈS PER SERVEIS SOCIALS RELATIU A LA 

DEMANDA D’UN AJUT D’URGÈNCIA, PER COBRIR LES DESPESES DEL CASAL D’ESTIU I 
CURSET DE NATACIÓ D’UN INFANT AMB SITUACIÓ DE PRECARIETAT ECONÒMICA 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟informe elaborat per l‟Educadora Social, a 
través del qual sol·licita un ajut pel pagament del 100% de la despeses de dues setmanes al casal 
d‟estiu i tres setmanes del curset de Natació d‟un/a infant amb situació d‟extrema precarietat econòmica 
(exp. Hèstia 2005/51). 

 



Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat, acorda: 
 
Primer- Aprovar l‟informe elaborat per l‟Educadora Social, concedint la subvenció sol·licitada a 
l‟expedient Hèstia 2005/51. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l‟Educadora Social. 
 
 
13) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  DE L'EXERCICI 2015 
  
Presentada la liquidació del pressupost, s‟ha obtingut el resultat següent: 
  
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 

1. Exercici en curs        IMPORTS 

Pressupost inicial de despeses 1.467.420,00 

Modificacions de despeses 334.808,89 

Pressupost definitiu de despeses 1.802.228,89 

Despeses autoritzades 1.468.829,36 

Despeses compromeses 1.468.829,36 

Obligacions reconegudes 1.468.829,36 

Despeses ordenades                        1.249.384,76 

Pagaments realitzats                        1.249.384,76 

Obligacions pendents de pagament 222.744,91 

2.  Exercicis tancats   

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament a l‟inici de l‟exercici 

200.251.28 

Baixes/ modific saldos +376,92 
 -759.26 

 

Pagaments realitzats 168.713,38 

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament al final de l‟exercici 

                             31.155,56 

TOTAL  CREDITORS PENDENTS DE 
PAGAMENT 

253.900.47 

 
2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 

 1. Exercici en curs        IMPORTS 

Pressupost inicial d'ingressos 1.467.420,00 

Modificacions d'ingressos 334.808,89 

Pressupost definitiu d'ingressos 1.802.228,89 

Drets reconeguts 1.559.665,13 

Devolucions 10.297.04 

Drets reconeguts nets 1.559.665,13 

Recaptació neta 1.171.046.18 

Drets pendents de cobrament 388.618,95 



2.  Exercicis tancats   

Drets pendents cobrament inici exercici 649.767,38 

Baixes/modificació saldos -17.442.82 

Anul.lacions -3.097,66 

Cancel.lacions /insolvències - 2.799.37 

Recaptació  394.512,83 

Drets pendents cobrament final exercici 231.914,70 

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE 
COBRAMENT 

  
620.533,65 

 
  
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
  

a)      Drets Reconeguts nets 
b)      Obligacions reconegudes netes 
  

1.559.665,13 
1.468.829,36 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  90.835.77 

d)      Desviacions + de finançament 
e)      Desviacions -  de finançament 
f)       Despeses finançades romanent líquid de tresoreria 
g)      Resultat d'operacions comercials 

-15.232,41 
+ 60.306.86 

44.867.52 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  AJUSTAT  180.777,74 

 
  
2.1.4. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 333.399,53€ de crèdits incorporables. 
  
  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.)  
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.) 
  
2.1.5. Romanent de tresoreria: 
  
El romanent de tresoreria, segons l‟estat financer que figura a continuació: 
   

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL 
DE L‟EXERCICI 2015 

  
669.440,71 

De pressupostos d‟ingressos. Exercici en curs 388.618,95 

De pressupostos d‟ingressos. Pressupostos tancats 231.914,70 

D‟altres operacions no pressupostàries 48.907,06 

- Saldos de cobrament dubtós -111.033,81 

- Ingressos pendents d'aplicació - 98.381,88 

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL 
FINAL DE L‟EXERCICI 2015 

303.241,10 

De pressupost de despeses. Exercici en curs 222.744,91 

De pressupost de despeses. Exercicis tancats 31.155.56 

De pressupost d'ingressos   

D'altres operacions no pressupostàries 49.340,63 

- Pagaments pendents aplicació  



+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE 
L‟EXERCICI 2014 

  
168.497,09 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 325.281,01 

EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT               -  
12.578,15 

ROMANENT PER A DESPESES GENERALS  312.702.86 

 
 
2.2. D‟acord amb l‟article 191.2 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
l‟article 101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la llei esmentada en matèria pressupostària, 
així com la regla 83.3 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de 
tresoreria s‟han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible 
recaptació, tenint en compte que: 
 
El capital pendent de cobrament s‟ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 111.033,81€. Per 
determinar aquesta quantia s‟han tingut en compte l‟antiguitat i l‟import dels deutes, la naturalesa dels 
recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. S‟ha previst un saldo 
negatiu per ingressos pendents d‟aplicacio definitiva del 100% de l‟ajut concedit mitjançant subvenció 
viure al poble per import de 98.381,88€. (pendent d‟aplicar a ingressos del capítol 4 subvencions de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant compensació). Els percentatges que s‟han aplicat són els que 
estan estipulats per la normativa vigent. (LRSAL) 
 
 

Pendents de cobrament (cap. 1 i part 
capitol  3) Pressupost d‟ingressos 

(%) estimacions de dubtosa cobrabilitat 

Exercici actual :    
1r. any immediatament anterior 2014 
2n. Any    2013 
3r. any    2012  
4t. Any                                              2011 
5è any                                               2010 
Anteriors                               2009 

5% 
25% 
25% 
50% 
75% 
75% 
100% 

 
2.3. En l‟expedient s‟adjunta full desglossat de les despeses amb finançament afectat de l‟exercici.    
 
2.4. Respecte a l‟estabilitat pressupostària: El pressupost general liquidat s‟ajusta al compliment de 
l‟objectiu d‟estabilitat pressupostària, de conformitat amb l‟article 3.2 de la LGEP. Resulta un 
finançament per import de  180.427,53€. (cap 1 a 7  ingrés 1.559.665,13€ – cap 1 a 7 pagaments 
1.379.237,60€). No obstant cal fer els ajuts en el càlcul dels usos no financers segons la normativa de 
la SEC.  
 
  
FONAMENTS DE DRET:  
  
L‟article 191 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l‟article 89 del Reial 
decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost. 
  
L'article 191.3 del TRLRHL 2/2004 estableix el caràcter preceptiu de l‟informe d‟intervenció. 
  
L‟article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost  posa de manifest 
diversos punts:  
  

1.      Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, 
les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les 



obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
2.      Respecte al pressupost d‟ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves 

modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació 
neta. 

  
L‟article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s‟hauran de determinar: 
  

         Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31      de 
desembre 

         El resultat pressupostari de l‟exercici 
         Els romanents de crèdit 
         El romanent de tresoreria 

  
L‟article 165.1 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el 
pressupost general atendrà el compliment del principi d‟estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 
  
Les entitats locals, d‟acord amb l‟article 19 de la LGEP, en l‟àmbit de les seves competències, ajustaran 
els seus pressupostos al compliment de l‟objectiu d‟estabilitat pressupostària segons el que estableix 
l‟article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.  
  
CONCLUSIONS 
  
1a. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de 
desenvolupament de la Llei d‟hisendes locals, en matèria pressupostària.  
  
2a.  El pressupost general liquidat s‟ajusta al compliment de l‟objectiu d‟estabilitat pressupostària 
d‟acord amb l‟article 3.2 de la LGEP , per tant no s‟haurà de desenvolupar un pla de finançament, tali 
com estableix l‟article 21 de la Llei 2/2012 de 27 d‟abril d‟estabilitat Pressupostaria i sostenibilitat 
financera. 
  
3a. S‟incorpora l‟informe favorablement d‟intervenció sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de 
l'exercici de 2015.  
  
Per tant, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
  
1r.- APROVAR la liquidació del pressupost de l‟exercici 2015, que en termes consolidats figura a la part 
d‟antecedents i que s‟adjunta en annex amb el corresponent detall. 
  
2n.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
  
3r.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat i a la Delegació Provincial d‟Hisenda 
                                    

 
 

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 
 

E) MOCIONS I ACORDS 
 

 
I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 20:30 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


