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ANY2008
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 3/2008
Caràcter: extraordinari
Dia: 17 de març de 2008
Inici: 12:00
Acabament: 12:30
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
President:
Regidors:
Excusen

Sr. Manuel Palau i Guix
Simon Rovira i Puig
Sr. Juan Dordas i Riu
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Jordi Baeta i Galceran

Assisteix la interventora comissionada pel SAT Sra. Susanna Morales Miranda
Estan assistits pel Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari del Servei d'Assistència
Tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès, comissionat per la fe pública a
l'Ajuntament de Campelles.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió extraordinària del Ple de
l'Ajuntament de Campelles, convocada en legal forma, i tractar els assumptes
inclosos al següent:
Ordre del dia:
1. Donar compte de la liquidació del pressupost de 2007
2. Aprovació de la primera modificació del pressupost de 2008
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El president declara oberta la sessió i es tracten els punts de l’ordre del dia:

1. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2007
DECRET DE L’ALCALDIA DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2007 Vist l’expedient de liquidació del Pressupost de l’AJUNTAMENT DE CAMPELLES
corresponent a l’exercici econòmic de 2007, formulat per la Intervenció en acompliment
del què disposa la legislació vigent.
Atesa així mateix la proposta d’incorporació de romanents de crèdits, i en atenció a què
NO resulta romanent de tresoreria negatiu.
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HE RESOLT:
1. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Campelles corresponent a
l’exercici econòmic de 2007, en la forma que ha estat presentada per la Intervenció de
Fons, i el resum de la qual és el que a continuació es detalla:
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2007
Drets reconeguts
nets
A. Operacions Corrents

Oblig. reconegudes
netes

Ajustaments

Resultat
pressupostar

357.213,84

221.341,03

135.872,81

B. Altres Operacions No Financeres

49.545,37

68.274,54

-18.729,17

1. Total Operacions No Financeres
(A+B)

406.759,21

289.615,57

117.143,64

2. Actius Financers

0,00

0,00

0,00

3. Passius Financers

0,00

0,00

0,00

406.759,21

289.615,574

117.143,64

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DE L’EXERCICI
AJUSTAMENTS:

4. Crèdits Gastats Finançats amb Romanent de Tresoreria per e Despeses Grals.
5. Desviacions de Finançament Negatives de l’exercici (+)
6. Desviacions De Finançament Positives de l’exercici (-)

29.820,34
0,00
1.232,20

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

145.731,78

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2007
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

622.763,02
145.210,67
56.856,47
79.944,48
8.409,72
0,00
119.631,85
17.261,43
54.174,29
48.196,13
0,00
648.341,84
18.265,98

III. Excés de finançament afectat

191.500,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

438.575,86

V. Aportació pròpia afectada a inversions
VI. Romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure disposició (IV-V)

57.140,00
381.435,86
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2. Reduir els deutors pendents de cobrament en 18.265,98 €, en concepte de dotació per
crèdits incobrables. Per a la determinació d’aquesta quantia s’han seguit els següents
criteris: s’han diferenciat els pendents de cobrament corresponents a subvencions i
transferències, dels corresponents a impostos i taxes.
Per al càlcul de la provisió per insolvències del primer grup (subvencions i
transferències) s’han valorat els drets pendents de cobrament de forma individualitzada,
en canvi, per al càlcul de la dotació del segon grup (taxes i impostos) s’han aplicat els
percentatges fixats a l’article 3.2 de les Bases d’Execució del Pressupost per al 2007.
Aquests percentatges són els suggerits per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i
són els següents: per als pendents de cobrament de l’exercici 2007, un 5% ; per als de
l’exercici 2006, un 15%; per als de l’exercici 2005, un 40%; per als de l’exercici 2004,
un 80% i per a la resta d’anys el 100%.
3. Incorporar en el Pressupost de 2008 els romanents de crèdit que figuren detallats a
continuació, per un import global de 138.140,00 €. Aquests corresponen a les inversions
que, a 31/12/2007, es trobaven en fase d’autorització o disposició de despesa.
Aplicació pressupostària
a) 2007.1.121.46700
b) 2007.1.432.45501
c) 2007.1.911.46504
Aplicació pressupostària
d) 2007.1.432.61112

Concepte
Aportació Ripollès Desenvolupament
Aportació PTOP – estudis mediamb. POUM
Aportació CCR – agendes 21 locals
Concepte
Magatzem El Baell

Fase A
500,00 €
1.659,00 €
981,00 €
Fase AD
135.000,00 €

4. Donar compte del resultat de la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la propera
sessió a celebrar, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Ho mano i signo. Campelles, 29 de febrer de 2008. L’alcalde president,
La interventora explica abastament la liquidació del pressupost aprovada per l’Alcaldia
El Ple en queda assabentat
2. APROVACIÓ DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE
2008
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2008
- CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI EN EL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES PER AL 2008 - EXP. 1/2008Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també els informes emesos per Intervenció i
Secretaria, per unanimitat s’acorda:
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1. Aprovar l’expedient de concessió de crèdit extraordinari del pressupost municipal de
l’exercici 2008, finançat mitjançant aplicació de romanent de tresoreria disponible per a
despeses generals, en la forma i el contingut que es detalla en l’annex d’aquesta
proposta, de la qual forma part integrant.
2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anuncis
en el BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions i
suggeriments.
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en el
supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions,
circumstància que quedarà degudament acreditada degudament a l’expedient, amb
certificat del secretari.
4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació
d’Hisenda (Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als Serveis
Territorials del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte
legal oportú.
Annex a l’acord de modificació del pressupost de 2008
- Concessió de crèdit en el pressupost de l’Ajuntament de Campelles per a 2008Expedient. 1/2008
A. Finançament que s’utilitza:
A.1

Romanent de tresoreria a 31/12/07 disponible
Romanent de tresoreria disposat en la present modificació pressupostària

381.435,86€
81.506,61€

B. Concessions de crèdit extraordinaris que s’acorden.
Aplicació
Pressupostària
2008.1.432.60102

Concepte
Captació i dipòsit aigua – nucli El
Baell
TOTAL

Consignació
actual
0,00

Alta

Consignació final

81.506,61

81.506,61

0,00

81.506,61

81.506,61

La interventora explica abastament la proposta de modificació del pressupost que es fa
per tal de poder contractar l’obra del dipòsit del Baell.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12:30
hores del vespre, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari,

Vist i plau,
El president

Josep Ruiz i Muñoz

Manuel Palau i Guix
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