AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

ACTA DE PLE
NÚM. 5/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL DIA 15 DE MAIG DE 2015
Inici: 18:00
Acabament: 19:00
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IpC PSC-PM)
Regidors/es:
Sra. Marta Alsina i Domènech (IpC PSC-PM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absències:
Sr. Jordi Baeta i Galceran (IpC PSC-PM)
Sr. Marc Cutrina i Gallart (IpC PSC-PM)

A la Sala d’Actes de la Seu de l’Ajuntament de
Campelles, es reuneix el Ple de la corporació a
l’objecte de celebrar la sessió ordinària, primera
convocatòria, sota la presidència del seu titular i
l’assistència dels regidors/es, relacionats al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz,
secretari de l’Ajuntament comissionat pel Servei
d'Assistència a Municipis del XALOC (Diputació de
Girona).

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.
Assisteix el Sr. Esteve Roca i Teixidor comissionat
d'Assistència a Municipis del XALOC (Diputació de Girona.

con

interventor

pel

Servei

També assisteix la Sra. Dolors Ruiz Teixidor funcionària de l’Ajuntament designada com
a secretària accidental permanent per a la gestió diària de la corporació.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma
per tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1. Donar compte de la liquidació del pressupost de 2014
2. Aprovació d’un Pla Econòmic financer a un 1 any.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió, excusa l’assistència dels regidors Sr. Marc
Cutrina i Sr. Jordi Baeta per motius laborals, i es tracten successivament els punts,
inclosos a l’ordre del dia, següents:
1. Donar compte de la liquidació del pressupost de 2014
De conformitat a l’article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, es dóna compte al Ple del resultat de
la Liquidació del Pressupost de 2014, aprovada per Decret d’Alcaldia de 31-03-2015,
quin resum és el següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
AJUSTAMENTS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de Tresoreria per a
despeses generals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

Drets
reconeguts
nets
346.733,11
11.998,00
358.731,11
0,00
0,00
358.731,11

Obligacions
reconegudes
netes
239.884,30
335.236,39
575.120,69
0,00
0,00
575.120,69

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
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Resultat
pressupostari
106.848,81
-323.238,39
.216.389,58
0,00
0,00
-216.389,58
0,00
0,00
0,00
-216.389,58

Drets
reconeguts
nets

Obligacions
reconegudes
netes

Resultat
pressupostari

a. Operacions corrents
346.733,11
b. Altres operacions no financeres
11.998,00
Total operacions no financeres
358.731,11
Ajustos Sistema Europeu de Comptes 95
Capacitat/necessitat finançament

239.884,30
335.236,39
575.120,69

106848,81
-323.238,39
-216.389,92
-1.820,92
-218.210,50

Resultat pressupostari ajustat SEC-95
(Necessitat/ Capacitat de finançament
a 31/12/2014)

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II–III)
V. Aportació pròpia afectada a inversions
VI. Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V)

IMPORTS ANY
2014

IMPORTS ANY
ANTERIOR
2013

124.287,36
504.910,29
57.279,12
406.649,83
40.981,34
0,00
105.531,87
17.062,43
43.992,26
62.373,24
17.896,06
523.665,78
333.095,54
0,00
190.570,24
124.203,49
66.366,75

331.827,70
500.580,87
53.079,94
438.241,57
9.259,36
0,00
86.294,00
24.871,46
36.386,51
42.641,79
17.605,76
746.114,57
302.272,19
0,00
443.842,38
441.328,78
2.513,60

L’interventor Sr. Roca explica la proposta.
El Ple en queda assabentat.

2. Aprovació d’un Pla Econòmic financer a un 1 any.
Vist l’informe d’Intervenció de 31-03-2015 sobre avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2014;
Atès que aquest informe posa de manifest que s’incompleix el principi d’estabilitat
pressupostària, i que és necessari, d’acord als articles 21 i 23 de la LO 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) la formulació d’un
Pla Econòmic i Financer que permeti assolir el compliment en el termini d’un any, i que
aquest es presenti al Ple en el termini d’un mes des de la constatació de l’incompliment i
que aquest sigui aprovat pel plenari de la corporació en el termini màxim de dos mesos
des de la seva presentació;
Vist el Decret d’Alcaldia de 20-04-2015 d’incoació de l’expedient d’aprovació d’un pla
econòmic financer;
Vist el pla econòmic financer elaborat, i el model PR1.2 que conté les previsions per als
exercicis 2015 i 2016, segons el qual l’Ajuntament de Campelles assoliria el compliment
de l’estabilitat i la regla de despesa per l’exercici de 2016;
Resultant que el pla econòmic financer proposat és conforme al que estableixen els
article 21 i 23 de la LOEPSF en relació a l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012 d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
previstes a la LOEPSF;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Quedar assabentat del resultat de l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de l’objectiu de deute públic i de la regla de despesa efectuat per
l’informe de l’interventor de 31-03-2015.
2. Aprovar el pla econòmic financer de l’Ajuntament de Campelles en els termes que
consten a l’annex i que es considera part integrant d’aquest acord.
3. Trametre el pla econòmic financer aprovat a l’òrgan competent de tutela financera de
la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Coneixement) responsable de la
seva aprovació, seguiment i de les trameses al MINHAP del Pla i dels seguiments.
L’interventor Sr. Roca explica la proposta que s’aprova per unanimitat
Com que no hi ha més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu
vistiplau.
El secretari comissionat,

Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Dordas i Riu
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