ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 4 D’ABRIL DE 2013.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:10 hores del dia 4 d’abril de 2013,
es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària que ha estat
prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i
amb l’assistència dels regidors que a continuació s’indiquen: Joaquim Pastoret
Lladó,Josep Ferrer Serra, Pere Bosch Camps, Dolors Quer Puntil, Jose Carlos Vaello
Ordis i Dolors Juanola Teixidor.
Amb l’assistència de la Secretària Interventora Sra. Olga Serrats Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
1.- Aprovació de l’ acta de la sessió de data 7 de març de 2013.
Examinada l’ acta de la sessió de data 7 de març de 2013, és aprovada per unanimitat
dels membres assistents
2.- Correspondència oficial
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la darrera
sessió fins a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Escrit de Xaloc adjunt copia de la sentencia de data 2 de gener de 2013 en
relació a la compensació per part de l’Estat per la bonificació de l’IBI de que gaudeix
ACESA com a titular de la concessió d’autopista.
2.2.- Escrit del Departament de Governació relatiu a l’ampliació del termini per
adjudicar els PUOSC de 2011 i 2012.
2.3.- Escrit de l’INE relatiu a la xifra de població a 1 de gener de 2013.
2.4.- Escrit de PRODAISA adjuntant analítica de la xarxa d’aigua.
2.5.- Escrit de l’oficina del cens electoral comunicant el numero d’electors a 1 de febrer
de 2013.
2.6.- Escrit de l’ACM relatiu a la proposta de resolució relativa a les restriccions a la
NII.
2.7.- Escrit de Dipsalut relatiu a l’acord d’acceptació de la sol·licitud de l’ajuntament de
Garrigàs d’execució del Programa Pt4 d’avaluació i control de qualitat de l’aigua a
l’aixeta del consumidor.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
11.041,46€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera
sessió, que ascendeix a 1.021,72€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Emporda, relativa a la
taxa de l’abocador comarca corresponent al mes de febrer de 2013, s’acorda donar-li
conformitat.
4.2.- Vista la liquidació anual efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Emporda, relativa
al servei de recollida d’animals abandonats, s’acorda donar-li conformitat

4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia relativa a la
participació en els tributs de l’estat del mes de febrer de 2013, s’acorda donar-li
conformitat.
5.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la
relació de resolucions de l’Alcaldia, que s’han adoptat des del dia 2 de febrer al 3 de
març de 2012 (ambdós inclosos), les quals han estat a disposició dels assistents,
juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del dia.
Decret d’Alcaldia núm. 9/2013, de 12 de març de 2013, autoritzant llicencia d’obra per
l’ampliació d’un habitatge unifamiliar que es segueix sota el numero d’expedient 9/13
Decret d’Alcaldia núm. 10/2013, de 12 de març de 2013, ordenant la devolució d’un
IVTM.
Decret d’Alcaldia núm. 11/2013, de 12 de març de 2013, relatiu a la declaració de
conclòs i exhaurit l’expedient d’obres que es segueix amb el numero 24/12
Decret d’Alcaldia núm. 12/2013, de 12 de març de 2013, relatiu a la declaració de
conclòs i exhaurit l’expedient d’obres que es segueix amb el numero 13/12
Decret d’Alcaldia núm. 13/2013, de 12 de març de 2013, relatiu a la declaració de
conclòs i exhaurit l’expedient d’obres que es segueix amb el numero 32/11
Decret d’Alcaldia núm. 14/2013, de 19 de març de 2013, ordenant la devolució d’una
fiança d¡obra de l’expedient num 13/12
Decret d’Alcaldia núm. 15/2013, de 19 de març de 2013, relatiu a la declaració de
conclòs i exhaurit l’expedient d’obres que es segueix amb el numero 27/12
Decret d’Alcaldia núm. 16/2013, de 19 de març de 2013, prendre coneixement la
comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient 05/13
Decret d’alcaldia num 17/12, de 19 de març, aprovant la liquidació del contracte
subscrit amb la mercantil "PRODAISA" per a l'execució de l’obra "Captació i
interconnexió dels abastaments de Garrigàs i Vilajoan”, per considerar executat
totalment i tornant la fiança dipositada per la mercantil adjudicatària, per no resultar
responsabilitats que hagin de exercitar sobre la mateixa:
Decret d’Alcaldia núm. 18/2013, de 26 de març de 2013, relatiu a la declaració de
conclòs i exhaurit l’expedient d’obres que es segueix amb el numero 31/11
Decret d’Alcaldia núm. 19/2013, de 20 de març de 2013, prendre coneixement la
comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient 06/13
Decret d’Alcaldia num 20/2013, de 20 de març, iniciant l’expedient de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2012.

Decret d’Alcaldia núm. 21/2013, de 4 d’abril de 2013, autoritzant llicencia d’obra per
l’ampliació d’un habitatge unifamiliar que es segueix sota el numero d’expedient 4/13
Decret d’Alcaldia núm. 22/2013, de 3 d’abril de 2013, prendre coneixement la
comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient 07/13
Decret d’Alcaldia num 23/2013, de 4 d’abril de 2013, aprovant la liquidació del
pressupost de l’exercici 2012
Decret d’Alcaldia num. 25/2013, de 11 d’abril de 2013, prendre coneixement la
comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient 11/13
Decret d’Alcaldia num. 26/2013, de 12 d’abril de 2013, prendre coneixement la
comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient 10/13
Decret d’Alcaldia num. 27/2013, de 16 d’abril de 2013, de conclòs i exhaurida la
llicencia d’obres concedida a l’expedient 26/12.
Decret d’Alcaldia num. 28/2013, de 16 d’abril de 2013, prendre coneixement la
comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient 32/13
Decret d’Alcaldia num. 29/2013, de 26 d’abril de 2013, prendre coneixement la
comunicació prèvia d’obres sota el numero d’expedient 08/13
Decret d’Alcaldia num. 30/2013, de 26 d’abril de 2013, aprovant definitivament el
projecte de reforma, consolidació i millora del cementiri d’Arenys d’Empordà.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- DONAR COMPTE de l’INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL
COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013
Amb motiu de l'aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l’article 16.2
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 elaborarà un informe sobre el
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que s’emetrà amb caràcter
independent i s’incorporarà als documents previstos en l’article 177.2 del Text Refós
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, per la qual cosa, emeto el següent
INFORME
PRIMER. L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que
afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals se sotmetrà 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.
Segons estableix l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, la variació de la
despesa computable no pot superar la taxa de referència de creixement del Producte
Interior Brut de mitjà termini de l’economia espanyola. S’entén per despesa
computable els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa
finançada amb fons finalistes de la Unió Europea o d’altres Administracions i les
transferències vinculades als sistemes de finançament. El Ministeri d’Economia i
Competitivitat publicarà la taxa de referència per al càlcul de la regla de despesa, de
conformitat amb l’article 12.3 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril. Per a l’exercici
2013, la taxa de referència es situa en el 1,7.
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.
SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L’article 16.2 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 novembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
TERCER. 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 i dels seus organismes i entitats
dependents.
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos en
l’article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’Interventor local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments
realitzats sobre la base de les dades dels capítols de l’1 al 9 dels estats de despeses i
ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema
Europeu de Comptes Nacionals o Regionals.
L’interventor comprovarà que els usos no financers no superen la taxa de referència
del producte interior brut, una vegada descomptats els interessos del deute, les
transferències finalistes d’administracions i les transferències vinculades als sistemes
de finançament.

L’interventor avaluarà la capacitat per finançar els compromisos presents i futurs dins
dels límits de dèficit i deute públic, de conformitat amb allò que estableix la normativa
europea i la Llei Orgànica d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
QUART. L’equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels capítols de l’1 al 7
del pressupost de despeses i dels capítols de l’1 al 7 d’ingressos. L’objectiu
d’estabilitat pressupostària s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit
estructural.
L’incompliment del principi d’estabilitat comportarà l’elaboració d’un Pla Econòmic i
Financer de conformitat amb allò que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAP. I – Impostos directes
CAP. II – Impostos indirectes
CAP. III – Taxes i altres ingressos
CAP. IV – Transferències corrents
CAP. V – Ingressos patrimonials
CAP. VI – Alineació inversions reals
CAP. VII – Transferències de capital
TOTAL

103.075,00
12.000,00
46.845,40
147.000,00
250,00
0,00
60.000,00
369.170,40

PRESSUPOST DE DESPESES
CAP. I – Despeses de personal
CAP. II – Despeses de bens corrents i serveis
CAP. III – Despeses financeres
CAP. IV – Transferències corrents
CAP. VI – Inversions
CAP. VII – Transferències de capital
TOTAL

75.100,00
171.115,00
700,00
24.600,00
97.655,40
0,00
369.170,40

Capítols I-VII d’ingressos - Capítols I-VII de despeses
Ajustaments SEC: (Quantitat a retornar de la
participació en els tributs de l’Estat 2008-2009)
Capacitat de finançament de la Corporació
Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària

+ 0,00
+2.151,96
+2.151,96

CINQUÈ. La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa
computable no superi la taxa de referència del creixement del producte interior brut,
publicada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
La despesa computable es calcularà computant els capítols:
+ Capítol 1: Despeses de personal
+ Capítol 2: Compra de béns i serveis
+ Capítol 3: Despeses financeres
- Interessos del deute computats en el capítol 3 de despeses financeres.
+ Capítol 4: Transferències corrents

+ Capítol 6: Inversions
+ Capítol 7: Transferències de capital
- Despeses finançades amb fons finalistes
+/- Ajustos realitzats
S’ha de complir amb l’equació següent:
TAXA DE REFERÈNCIA DEL CREIXEMENT DEL PIB >= 100 X [(DESPESA
COMPUTABLE ANY N / DESPESA COMPUTABLE ANY N-1) – 1]
L’incompliment, si escau, de la regla de despesa implica la formulació d’un Pla
Econòmic i Financer, que permeti assolir el compliment en el termini d’un any, de
conformitat amb allò que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Càlcul de la regla de despesa:
Any n-1 (obligacions reconegudes liquidació exercici 2012)

1
2
3
4
6
7
TOTAL DESP. NO FINANCERA

TOTAL DESPESA NO
FINANCERA n-1
PRESS.LIQUIDACIÓ o
ESTIMACIÓ (n-1))
59.464,55
193.872,67
1.737,17
17.226,87
40.242,89
0,00
312.544,15

Ajustaments SEC'95
TOTAL DESP. NO FINANCERA

312.544,15

CAPÍTOLS

Ajustaments en la liquidació del l’exercici 2012:

CONCEPTES D'AJUST
Interessos del deute
Part de despesa finançada amb fons finalistes
de la UE o altres AP
TOTAL

TOTAL
AJUSTAMENTS
1.212,95

45.404,74
46.617,69

Detall de l’ajust corresponent a la part de despesa finançada amb fons finalistes:

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT
AGENT
FINANÇAT ANY
FINANÇADOR
n-1

subvencions diputacio

DIPUTACIÓ

45.404,74

TOTAL

45.404,74

Total de la despesa computable de la liquidació de l’exercici 2012 (any n-1)

TOTAL DESPESA NO FINANCERA n-1 PRESS.
CONSOLIDAT

TOTAL DESPESA COMPUTABLE n-1

312.544,15

265.926,46

Any n (Pressupost exercici 2013)

CAPÍTOLS
1
2
3
4
6
7
TOTAL
Ajustaments SEC'95
TOTAL DESP. NO
FINANCERA

TOTAL DESPESA
NO FINANCERA n
PRESS.
(PREV_INICIAL n)
75.100,00
171.115,00
700,00
24.600,00
97.655,40
0,00
369.170,40

369.170,40

Ajustament en el pressupost de l’exercici 2013:

CONCEPTES D'AJUST
Interessos del deute
Part de despesa finançada amb fons finalistes
de la UE o altres AP
TOTAL

TOTAL AJUSTAMENTS
700,00

118.000,00
118.700,00

Detall de l’ajust corresponent a la part de despesa finançada amb fons finalistes:

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT
AGENT
FINANÇAT ANY
FINANÇADOR
n

Subvencions Generalitat

Generalitat

80.000,00

subvencions Diputació

diputacio

38.000,00

TOTAL

118.000,00

Total de la despesa computable del pressupost de l’exercici 2013 (any n)

TOTAL DESPESA NO FINANCERA n PRESS.

TOTAL DESPESA COMPUTABLE n

369.170,40

250.470,40

Compliment de la regla de despesa:
TOTAL DESPESA
COMPUTABLE n-1
Any n-1

DESPESA MÀXIMA
COMPUTBALE ANY
n DEFINITIVA

TOTAL DESPESA
COMPUTBALE ANY n

Liquidació 2012

Import Any n-1 *
1,7%

Pressupost 2013

265.926,46

270.447,21

COMPLIMENT REGLA DE DESPESA
PRESSUPOST ANY n
COMPLEIX

250.470,40

NO COMPLEIX

19.976,81

L’increment de la despesa computable de l’exercici 2013 respecte la liquidació de
l’exercici 2012 representa un -0,06%
Despesa computable 2013 – Despesa computable liquidació 2012
Despesa computable liquidació 2012
(250.470,40 – 265.926,46) / 265.926,46 = -0,06
SISÈ. El compliment de la sostenibilitat financera s’ha de verificar comprovant que la
capacitat d’assumir els compromisos presents i futurs, és compatible amb els objectius
de dèficit i deute públic.
CÀLCUL DE L'ANUALITAT TEÒRICA TOTAL
Nota:
(1) capital pendent d'amortitzar a la data de referència
(2) tipus d'interès nominal vigent a la data de referència en tant per un.
(3) termini que manca per al venciment, en anys, arrodonint a l'enter superior
DATA DE REFERÈNCIA: 31-12-2012

Op.financeres a ll/t
SENSE PRESTECS

(1)

(2)

Deute viu llarg term.
Deute viu a curt termini (operacions
vigents de tresoreria)
Ingressos corrents liquidats
(cap.1,2,3,4 i5):Drets rec.nets
-Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i
4): Oblig.recon.netes
Estalvi net
RATIO LEGAL DE L'ESTALVI NET
RATIO DE CÀRREGA FINANCERA
RATIO LEGAL DEL DEUTE VIU

(3)

ANUALITAT
TEÒRICA

Anualitat teòrica
total
(a la data de
0,00 referència)
(últim
exercici
334.639,32 liquidat-2012)
(últim
exercici
270.564,09 liquidat-2012)
(a la data de
64.075,23 referència)
(a la data de
19,15% referència)
(a la data de
0,00% referència)
(a la data de
0,00% referència)

El ràtio legal del deute viu a 31 de desembre de 2012, sense tenir en compte l’efecte
PIE 2008 i 2009, és del 0,00%. Aquest Ajuntament no te endeutament. El ràtio legal
d’estalvi net és del 19,15 %.
SETÈ. Cal informar al respecte que el resultat obtingut és el següent:
En base als càlculs detallats en el present informe:
.- Es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, d’acord amb l’article 11.4 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i estabilitat financera
(LOEPSF)
.- Es compleix amb la regla de despesa, d’acord amb l’article 11.4 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i estabilitat financera (LOEPSF)
.- Es compleix amb el principi de sostenibilitat financera, d’acord amb l’article 13 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i estabilitat financera
(LOEPSF)

Garrigàs, 19 de març de 2013.
L’Interventor,
Olga Serrats Juanola
El Ple es dóna per assabentat.

7.- Donar compte de l’aprovació de l’expedient de Liquidació del Pressupost
municipal per l’exercici de 2012.
L’alcalde dona lectura al Decret d’alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost
municipal de l’exercici 2012:
DECRET DE L'ALCALDIA num. 23/2013
D’acord amb l’article 191 del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, el Pressupost es liquidarà el 31
de desembre, quedant a càrrec de la Tresoreria els ingressos i pagament pendents.
Tanmateix, l’art. 89 del RD 500/1990 diu literalment que “el tancament i la liquidació
dels Pressupostos de l’Entitat Local i dels Organismes autònoms d’ella dependents
s’efectuarà, en quant a la recaptació de drets i pagaments d’obligacions, el 31 de
desembre de l’any natural”.
La liquidació del Pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de
l’exercici següent, tal i com determinen els articles 191.3 del text refós de la llei de
les hisendes locals i 89.2 del RD 500/1990.
Finalment el President de l’Entitat Local, previ informe de la Intervenció, aprovarà la
liquidació del Pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels Pressupostos
dels Organismes autònoms d’ella dependents (90.1 RD 500/1990), donant-ne
compte al Ple en la primera sessió que se celebri (art. 193.4 del TRLHL i 90.2 RD
500/1990.
I vist l’informe favorable de la intervenció de Fons, DISPOSO
Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2012, de
conformitat amb el detall que a continuació s’indica:
Primer.- Respecte al pressupost de despeses:
Els crèdits inicials ascendeixen a 385.655,40 €
Les modificacions a: 122.249,51 €
Els crèdits definitius a: 507.904,91 €
Les obligacions reconegudes a: 412.544,15 €
Els pagaments realitzats a: 400.586,96 €
Segon.- Respecte al pressupost d’ingressos:
Les previsions inicials son: 385.655,40 €
Les modificacions son: 122.249,51 €
Les previsions definitives son: 507.904,91 €
Els drets reconeguts nets són: 334.639,32 €
La recaptació neta es: 280.850,17 €
Tercer.- Respecte el pendent de cobrament i pagament a 31 de desembre
- Els drets pendents de cobrament a 31/12/2012 són: 53.789,15€
- Les obligacions pendents de pagament a 31/12/2012 són: 11.957,19 €

Quart.- Resultat pressupostari de l’exercici:
+

Drets

reconeguts

nets.............................................................................
334.639,32
reconegudes
netes...............................................................

–
Obligacions
272.301,26
_____________________________________________________________________
_
(a) Operacions corrents .............................................................................. 62.338,06
+

Drets

reconeguts

nets................................................................................
0,00
reconegudes
netes..................................................................

–
Obligacions
40.242,89
_____________________________________________________________________
_
(b) Operacions de capital............................................................................. - 40.242,89
1.- TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) .............................. 22.095,17
2.- ACTIUS FINANCERS ..........................................................................
0,00
3.- PASSIUS FINANCERS......................................................................... 100.000,00
4.- RESULTAT PRESSUPOSTARI (1+2+3)...............................................

-77.904,83

5.- AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI:
– Desviacions positives de finançament........................................................
+ Desviacions negatives de finançament.......................................................
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria.........................
122.249.51
_____________________________________________________________________
_
6.RESULTAT
PRESSUPOSTARI
AJUSTAT
(4-5).....................................
44.344,68
Cinquè.- Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 95.360,76 € el detall dels quals
és el següents:
1.- D’impossible incorporació ..................................................................
0,00 €
2.- D’incorporació obligatòria ..................................................................
0,00 €
3.- Susceptibles d’incorporació:
a) compromesos.............................................................................
0,00 €
b) Autoritzats ................................................................................
0,00 €
c) Retinguts ...................................................................................
0,00 €
d) Disponibles ............................................................................... 93.934,27 €
e) No disponibles ..........................................................................
1.426,49 €
TOTAL............................... 95.360,76 €

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per a
despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment
d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions
previstes en l’article 182 del mateix text refós, que es podran incorporar a l’exercici
següents, sempre que hi hagi suficients recursos financers.:
- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com
transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
- Els crèdits que estiguin compromesos
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.
Els crèdits que emparin projectes amb finançaments afectat hauran d’incorporar-se de
forma obligatòria.
Sisè.- Romanent de tresoreria:
1 FONS LÍQUIDS ................................................................................

123.692,18

2 DRETS PENDENTS DE COBRAMENT .......................................
164.903,80
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent.........................................
53.789,15
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancats........................................ 109.121,81
+ D’operacions no pressupostàries..........................................................
1.992,84
– cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva..........................
3 OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT.............................
185.892,00
+ Del pressupost de despeses exercici corrent.........................................
11.957,19
+ Del pressupost de despeses exercicis tancats....................................... 127.358,29
+ D’operacions no pressupostàries..........................................................
46.576,52
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva...........................
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)...................
102.703,98
- Saldos de dubtós cobrament ........................................................
17.570,98
- Excés de finançament afectat ......................................................
ROMANENT
85.133,00

DE

TRESORERIA

PER

A

DESPESES

GENERALS..........

El romanent de tresoreria per a despeses generals ascendeix a la quantitat de
85.133,00 €.
En virtud de l’establert a l’art. 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha obtingut un
romanent de Tresoreria positiu, que es pot emprar com a recurs per a finançar les
modificacions de crèdits de l’exercici següent.
Setè.- En quant a l’agrupació de Pressupostos tancats:
El saldo inicial de les obligacions pendents de pagament ascendeix a l’import de
262.868,01 € i les obligacions pendents de pagament a 31/12/2012 a l’import de
127.358,29 €
El saldo inicial dels drets pendents de cobrament ascendeix a l’import de 268.260,69 €
i els drets pendents de cobrament a 31/12/2012 a l’import de 109.121,81 €

Vuitè.- Compliment de l’estabilitat pressupostària:
El grau de compliment en la liquidació del pressupost de la situació d’estabilitat
pressupostària previst a la llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, és el següent:
DRETS RECONEGUTS
CAP
DENOMINACIÓ
IMPORT
1 Impostos directes
106.964,49
2 Impostos indirectes
7.121,43
3

Taxes i alt.ingressos

4
5

Transf. corrents
Ingressos
patrimonials
7 Transf. De capital
TOTALS

165.572,98
52,27

OBLIGACIONS RECONEGUDES
CAP
DENOMINACIÓ
IMPORT
1
Despeses personal
59.464,55
2
Desp. bens corr. i
193.872,67
serv
3
Despeses
1.737,17
financeres
4
Transf. corrents
17.226,87
6
Inversions reals
40.242,89

0,00
334.639,32

312.544,15

54.928,15

Per determinar l’estabilitat pressupostària, referida sempre a les unitats locals
consolidades (entitat local, organismes autònoms i ens dependents), es pot aplicar el
següent càlcul orientatiu:
Suma dels capítols 1 a 7 d’ingressos – suma dels capítols 1 a 7 de despeses
(334.639,32 – 312.544,15) = 22.095,17
El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment del principi d’estabilitat
pressupostària d’acord amb l’article 3 i 11 de la LOEPSF
Segon.- DONAR-NE compte al Ple Corporatiu en la primera sessió ordinària que se
celebri.
Tercer.- Trametre un exemplar a la Delegació d’hisenda a Girona i a la Delegació del
govern a Girona de la Generalitat de Catalunya
El Ple es dóna per assabentat.
8.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, per a la
gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable mitjançant la modalitat de
concessió, tot convocant-ne la seva licitació.
Atès que en data 1 de febrer de 2013 l’alcalde va assenyalar i informar la
necessitat de realitzar la contractació de la gestió del servei públic d’abastament
d’aigua potable mitjançant la modalitat de concessió.
Atesa la característica de la gestió del servei públic es considera que el
procediment més adequat és el procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Atès que en data 5 de febrer de 2013 es va emetre informe d’Intervenció sobre
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.

Atès que en data 5 de febrer de 2013 es va emetre Informe de Secretaria sobre
la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i
adjudicar el contracte.
Vist l’anterior, el Ple de la Corporació per unanimitat dels seus set membres, acorda :
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la gestió
del servei públic d’abastament d’aigua potable, mitjançant la modalitat de concessió,
tot convocant-ne la seva licitació.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el
contracte de gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable mitjançant la
modalitat de concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil
de contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 20 natural des de la
publicació puguin presentar les proposicions que considerin convenients.
9.- Proposta Nomenament de Jutge de Pau titular Substitut
Tenint present el fet de que des del 30 d’octubre de 2012 resta vacant el càrrec
de Jutge de Pau Substitut, així com la convocatòria a què fan referència l’article 101.1
de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i els articles 4 i 5 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Atès que el 15 de febrer de 2013 es remet al Jutjat Degà de figueres i al BOP de
Girona, l’Edicte del Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Garrigàs, mitjançant el qual s’obre el
període de presentació d’instàncies per a cobrir el càrrec de Jutge de Pau Substitut del
Municipi. Havent exposat l’Edicte al taulell del Jutjat des del 19/2/13 al 12/3/13, al
taulell municipal del 15/2/13 al 6/3/13 i al BOP de Girona num 38 de 22/2/13 (article 5
del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau), mitjançant els quals s’obria
un termini de quinze dies hàbils per tal que les persones interessades i que reunien les
condicions legals, sol·licitessin ser nomenades Jutge de Pau Susbtitut (article 5 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau), per escrit dirigit a l’Alcaldia,
segons acredita el certificat de Secretaria.
Hi ha quòrum suficient per portar a terme l’elecció.
Els candidats a la plaça, per ordre de presentació de les sol·licituds, són els
següents:
1. Dª. LOURDES TEIXIODR GARRIDO
La candidata declara en el seu escrit que no concorre en cap causa
d’incapacitat i d’incompatibilitat.
Realitzada la votació, es procedeix a l’escrutini, amb el resultat següent:
1. Dª. LOURDES TEIXIDOR GARRIDO, 7 DE VOTS.
Ateses les sol·licituds presentades dins del termini, conforme als articles 22.2 p)
i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, article
101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, articles 4 i 6 del

Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, S’ACORDA per unanimitat dels
set dels set membres del consistori:
PRIMER. Nomenar a Dª. LOURDES TEIXIDOR GARRIDO, com a Jutgessa de
Pau Substituta.
SEGON. Donar trasllat del present Acord al Jutjat Degà, qui ho elevarà a la Sala
de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i
article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau)
10.- Acord d’adjudicació del contracte derivat de l’acord marc del
subministrament d’electricitat destinat als ens local de Catalunya adjudicat pel
consorci català pel desenvolupament local a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU
(Exp. 2012/01)
ANTECEDENTS
1- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten
incorporats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.
2.- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten
integrats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.
3.- El 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en
data 19 de març de 2013 amb una durada inicial d’un any, des de l’1 d’abril de 2013
fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:
Terme
d´energia
Preus (€/MWh)
P1

P2
P3
135,30 81,07
174,136
4
7 Sublot 1 (3.0A)
152,35
6
Sublot 2 (2.1A)
86,94 Sublot 3 (2.1
177,553
3 DHA)
150,93
8
Sublot 4 (2.0 A)
Sublot 5
183,228
63,77 (2.0DHA)

Terme de
potència
Euros/ kW i any
P1

P2
P3
9,45254 6,30170
15,754249
9
0
35,517224
35,517224
21,893189
21,893189

4- Que en compliment del que s’estableix a la clàusula 21.F del Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) s’ha constituït la corresponent garantia definitiva
dels contractes derivats de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica amb
destinació als ens locals de Catalunya per un import de 1.893.860,00 €.
5.- Aquest ajuntament va aprovar l’adhesió al sistema de contractació centralitzada
que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories
d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local de Catalunya.
6.- Que mitjançant escrit presentat al Consorci Català pel Desenvolupament Local en
data 22 de març de 2013 pel Sr. Antoni Franquesa i Tomàs, en representació de
l’entitat Union Fenosa Comercial S.L, aquesta comercialitzadora ha comunicat la seva
disposició a continuar amb el subministrament d’electricitat als Ajuntaments que
actualment n’estan rebent el subministrament, en virtut de l’Acord Marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 001/2009) i que es troben al corrent de pagament, mantenint- ne les
condicions actuals fins el proper 30 de juny de 2013, o fins el moment que es faci
efectiva la contractació amb la nova adjudicatària, Endesa Energia SAU, si aquesta
efectivitat es produís en data anterior.
7.- S’ha acreditat per part dels serveis jurídics de Secretaria i d’Intervenció d’aquest
Ajuntament la viabilitat jurídica i econòmica d’utilitzar la contractació derivada de
l’Acord marc adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local en el lot de
subministrament d’energia elèctrica a favor d’Endesa Energia SAU.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) en que es
determina que els ens, organismes i entitats del sector públic no poden subscriure
altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels
seus fins institucionals
2. Article 196 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 (d’ara en endavant TRLCSP),
que determina que els òrgans de contractació podran concloure acords marc amb un o
varis empresaris per tal de fixar les condicions a què s’han d’ajustar els contractes que
pretenguin adjudicar durant un determinat període de temps.
3. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització del contracte administratiu
mitjançant la signatura, per les parts del contracte, dels corresponents documents
contractuals.
4. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de
contractació centralitzada de les Entitats locals.
5.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens
locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels
contractes derivats de l’Acord marc.

6- Clàusula quaranta-unena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc abans esmentat pel que fa a l’abonament del descompte del 1,5 % sobre el preu
establert per realitzar el pagament previ al termini establert a l’article 216,4 del
TRLCSP.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment aquest Ajuntament adopta per unanimitat de tots els seus
membres presents el següent ACORD
1.- Adjudicar a favor de l’empresa Endesa Energia SAU, el contracte administratiu pel
subministrament d’energia elèctrica d’aquest Ajuntament com a derivat de l’Acord marc
pel subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya (expedient
2012/O1) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa
Endesa Energia Sau en data 29 de gener de 2013 pel període que va des de l’1 d’abril
de 2013 al 31 de març de 2014.
2. – Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les establertes en el
Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions
particulars del subministrament elèctric que figuren en l’Annex d’aquest acord en allò
que no contradiguin ni s’oposin a les previsions del Plec de l’Acord marc i els preus
establerts en el quadre següent:
Terme
d´energia
Preus (€/MWh)
P1

P2
P3
135,30 81,07
174,136
4
7 Sublot 1 (3.0A)
152,35
6
Sublot 2 (2.1A)
86,94 Sublot 3 (2.1
177,553
3 DHA)
150,93
8
Sublot 4 (2.0 A)
Sublot 5
183,228
63,77 (2.0DHA)

Terme de
potència
Euros/ kW i any
P1

P2
P3
9,45254 6,30170
15,754249
9
0
35,517224
35,517224
21,893189
21,893189

3.- Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el llistat que consta
en el document de condicions particulars del subministrament ja esmentat que figura
com Annex d’aquest acord el qual com a document contractual serà subscrit per
ambdues parts.
4.- Que per raó d’interès públic i atesa que és la opció que garanteix el manteniment
de les millors condicions possibles, s’acorda continuar rebent, mentre no es faci
efectiva la contractació amb la nova adjudicatària, Endesa Energia SAU, el
subministrament d’energia elèctrica de la comercialitzadora Union Fenosa Comercial,
S.L, de conformitat amb la proposta emesa per part d’aquesta a la qual fa referència
l’antecedent sisè del present acord.

5. – Aprovar realitzar els pagaments dels preus fixats en les factures de l’empresa
subministradora com abonaments a compte, amb regularització final en la liquidació
del contracte, als efectes de procedir a la domiciliació bancària per tal d’obtenir el
descompte de l’1,5 % previst en la clàusula quaranta-unena del plec de clàusules
administratives particulars de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica i de
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
6.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura amb l’empresa Endesa Energia SAU de
l`Annex que configura el document contractual específic del contracte derivat de
l’Acord marc abans esmentat i a realitzar totes quantes actuacions siguin necessàries
pel desplegament i execució del present acord.
7.– Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament als
efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa
Endesa Energia SAU per la realització de gestions i resolució d’incidències en
l’execució del contracte al Sr. JOSEP MASOLIVER SUBIROS
8.- Notificar els apartats primer, segon i tercer i quart si s’escau d’aquest acord a
Endesa Energia Sau com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc
de subministrament d’electricitat per tal que en un termini màxim de vint dies hàbils
formalitzi el document de condicions particulars que figura com annex d’aquest acord i
on hi consta la corresponent relació de CUPS objecte dels subministraments.
9.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
11.- Aprovar la denominació del Carrer Sant Miquel
Atès que existeix un carrer al nucli de Garrigàs que no disposa de nom.
Atès que en data 26 de març de 2013, Secretaria va emetre informe en relació amb la
Legislació aplicable a l’assumpte i el procediment a seguir.
El Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels seus set membres:
PRIMER. Aprovar la denominació Carrer Sant Miquel de la via senyalada al
plànol adjunt, ates que es tracta d’una via sense nom.
SEGON. Notificar als veïns afectats, a les Administracions Públiques
interessades i a les Entitats, empreses i Organismes que puguin resultar afectats: INE,
Correus, Registre de la Propietat, Cadastre.
12.- Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
13.- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes,
manifestants el presents que no en tenen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent
les 22:40 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la
qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el
dia……………....... ha quedat estesa als folis Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

