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Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 
BANYERES DEL PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
EL DIA 21 DE MAIG DE 2015. 
 
ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA: 
Sra. Núria Figueras Tuset 
 
TINENTS D’ALCALDE: 
Sr. Jerónimo Merino Iglesias 
Sr. Jordi Guasch Bea 
 
RERIDORS: 
Sr. Juan Coll Molero 
Sr. Josep Maria Acosta Fajardo 
Sra. Joana Josepa Fernández Coll 
Sr. Avelino Menéndez Suárez 
Sra. María Dolores Medina Donaire 
Sra. Ana Dolores Ordóñez Rivero 
Sr. Luís Enrique Rodríguez Rivas 
Sr. Lluís Inglada Jané 
 
SECRETARI: 
Sr. Josep Guinovart Mallafrè 

 
 
 
 

A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Banyeres del 
Penedès, essent les 17.30 hores del dia 
21 de maig de  2015, es reuneix 
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència 
de l’Alcaldessa, Sra. Núria Figueras 
Tuset, amb l’assistència del Sr. 
secretari–interventor Josep Guinovart i 
Mallafrè i demés membres anotats al 
marge, a l’objecte de celebrar la sessió 
ordinària, que ha estat convocada per al 
dia d’avui en legal forma, amb 
distribució de l’Ordre del Dia dels 
assumptes a tractar, així com còpia de 
l’acta de la sessió anterior i altre 
documentació dels temes a tractar. 

 
Constituint els reunits nombre 

suficient dels membres de dret que 
integren el Plenari, per celebrar la 
sessió, en primera convocatòria, la Sra. 
Presidenta la declara oberta, passant-se 
a tractar els següents assumptes inclosos 
a la següent 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari de data 19 de març de 2015.- Exp. 
C/15/054. 

2. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari de data 28 d’abril de 2015.- Exp. 
C/15/072. 

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local dels mesos de març i 
abril de 2015 i dels Decrets de l’Alcaldia adoptats des de la última sessió 
ordinària. 

4. Aprovació, si s’escau, dels models de declaració del registre d’interessos.- 
Exp. C/15/085. 

5. Aprovació, si s’escau, de la distribució del superàvit de la liquidació de 
l’exercici 2013.- Exp. H/14/133. 

6. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de drets i obligacions 
reconeguts en exercicis tancats.- Exp. H/15/047. 

7. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Banyeres 
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del Penedès de l’exercici 2014.- Exp. H/15/033. 
8. Donar compte de la liquidació del pressupost de la Fundació Josep Cañas 

de l’exercici 2014.- Exp. H/15/059. 
9. Aprovació si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de 

crèdits d’exercici tancats núm. 2/2015.- Exp. H/15/038. 
10. Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdits núm. 4/2015, de tipus 

suplement de crèdit i crèdits extraordinaris.- Exp. H/15/051. 
11.- Precs i preguntes. 

 
 
1./ APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 19 DE MARÇ 

DE 2015. – EXP. C/15/054 
 

Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de 
l’acta redactada pel Sr. secretari–interventor de la sessió anterior, 2/2015, celebrada amb 
caràcter ordinari el dia 19 de març de 2015, la Sra. Presidenta pregunta als presents si 
tenen alguna objecció que fer-hi, i no formulant-se cap, per unanimitat dels membres 
que van assistir-hi, s’acorda la seva aprovació. 
 
2./ APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 28 

D’ABRIL DE 2015.- EXP. C/15/072. 
 

Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de 
l’acta redactada pel Sr. secretari–interventor de la sessió anterior, 3/2015, celebrada amb 
caràcter extraordinari el dia 28 d’abril de 2015, la Sra. Presidenta pregunta als presents 
si tenen alguna objecció que fer-hi, i no formulant-se cap, per unanimitat dels membres 
que van assistir-hi, s’acorda la seva aprovació. 

 
3./ DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DELS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2015 I DELS DECRETS DE 
L’ALCALDIA ADOPTATS DES DE LA ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA. 

 
Seguidament es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, 

celebrades els dies 5, 12, 19, 26 i 31 de març i 9, 16, 21 i 29 d’abril de 2015, en les 
quals s’inclouen els Decrets dictats des del proppassat Ple ordinari, essent els següents. 

 
REGISTRE DE DECRETS 

NÚM 
DECRET DATA SIGNANT RESUM 

 

D/15/011 02/03/2015 Alcaldessa RECURS CONTENCIÓS ELS BOSCOS 23/2015 
D/15/012 03/03/2015 Alcaldessa EUC. ELS BOSCOS RECURSO 542/2014 
D/15/013 05/03/2015 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Endesa Distribución 

Eléctrica, SL 2014 (H/14/062) 
D/15/014 05/03/2015 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Endesa Distribución 

Eléctrica, SL 2014 (H/14/064) 
D/15/015 05/03/2015 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Endesa Energia, SAU 
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REGISTRE DE DECRETS 
NÚM 

DECRET DATA SIGNANT RESUM 

(exp. H/14/065) 
D/15/016 05/03/2015 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Iberdrola Comercialización 

de Último Recurso 2014 
D/15/017 05/03/2015 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Orange Espagne SAU any 

2014 (H/14/020) 
D/15/018 05/03/2015 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Gas Natural Servicios 

SDG, SA 2014 (exp. H/14/141) 
D/15/019 05/03/2015 Alcaldessa Liquidació TOVP Gas Natural Comercializadora, SA 

any 2014 (H/14/142) 
D/15/020 05/03/2015 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Iberdrola Clientes SAU any 

2014 (exp. H/14/024) 
D/15/021 05/03/2015 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP E.ON Energía, SL any 

2014 (exp. H/14/105) 
D/15/022 05/03/2015 Alcaldessa Aprovar modificació de crèdit 1/2015 transf. entre 

partides (H/15/020) 
D/15/023 16/03/2015 Alcaldessa Convocatòria ple ordinari 19.3.2015 
D/15/024 16/03/2015 Alcaldessa INICI EXPEDIENT DE BAIXA PER INSCRIPCIO 

INDEGUDA 
D/15/025 18/03/2015 Alcaldessa Bestreta paga extra juny per treballador amb DNI 

43436805V(Exp. L/15/018) 
D/15/026 20/03/2015 Alcaldessa Pla pressupostari a mig termini 2016-2018 
D/15/029 26/03/2015 Alcaldessa Continuar la tramitació de factures pendents de 

pagament que conten en la relació. 
D/15/030 09/04/2015 Alcaldessa Suspensió rebuts IBI Teresa Baltasar 
D/15/031 14/04/2015 Alcaldessa Avocació i delegació de l'alcaldessa al tinent 

d’alcalde Sr. Jerónimo Merino 
D/15/032 14/04/2015 Alcaldessa Decret reserva de llocs especials per col·locació 

gratuïta de cartells electorals 
D/15/033 14/04/2015 Alcaldessa Decret reserva llocs campanyes electorals 2015 
D/15/034 15/04/2015 Tinent d'alcalde Llicència ocupació via pública i material a CIU (Exp. 

R/15/089) 
D/15/035 22/04/2015 Alcaldessa Avocació i resolució exp. R/15/110 a l'alcaldessa ús 

Centre Cívic 
D/15/036 23/04/2015 Alcalde Convocatòria ple extraordinari 28.4.2015 
D/15/037 24/04/2015 Alcaldessa Hores extres personal mes abril 2015 
D/15/038 05/05/2015 Alcaldessa Sol·licitar subvenció esports - CC/15/036 
D/15/039 06/05/2015 Alcaldessa Aprovar modif. de crèdit 3/2015 Incorporació 

romanents de crèdit 
D/15/040 08/05/2015 Alcaldessa Avocació i Delegació de l'alcaldessa - R/15/125 
D/15/041 08/05/2015 Tinent d'alcalde Llicència cessió espai públic i cessió material a CIU 

- R/15/125 
D/15/042 12/05/2015 Alcaldessa expedient de baixa per caducitat en la inscripció 

padronal 
D/15/043 12/05/2015 Alcaldessa Finalització expedient baixa per no residir 
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Donant-se per assabentats.  
 

4./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS MODELS DE DECLARACIÓ DEL 
REGISTRE D’INTERESSOS.- EXP. C/15/085. 

 
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 18 de maig, que és del tenor literal 

següent: 
 

“D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS MODELS DE DECLARACIÓ DEL REGISTRE 
D’INTERESSOS.- Exp. C/15/085 
 
1. ANTECEDENTS 
1.1. Prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la declaració sobre 
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni interessos 
econòmics o que els pugui proporcionar. També s’ha de fer la declaració dels béns 
patrimonials. 
1.2. Ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel ple de la 
corporació, s'han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació i se n'ha de 
donar publicitat. 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
2.2. L’article 163 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. 
2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
Per tot això, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de 
causes de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos econòmics, els quals s’adjunten com annex al present acord. 
SEGON.- Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre no 
s’adopti un nou acord plenari que els modifiqui.” 

 
Tot seguit es dóna compte del model de declaració a presentar, que és del tenor 

literal següent: 
 

“MODEL 1. Declaració de béns patrimonials 
 
Declaració número ______/2015 
 
Tipus:  Presa possessió   
 Cessament  
 Fi mandat   
 Modificacions  
 
Nom i cognoms:  NIF: 

Càrrec:  Telèfon 
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Domicili: Codi Postal:  
 

 
En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 
seguint el model de declaració aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data …… de …… de 
201…, declaro, sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades següents amb el 
compromís d'aportar els documents acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la 
declaració sempre que siguin requerits. 
 
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència. 
 
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves dades.  
 
A. BÉNS PATRIMONIALS 
 
A.1. Patrimoni immobiliari 

Classe de finca 
(rústica/urbana) 

Tipus 
(habitatge, 
garatge…) 

Adreça Referència 
registral 

Data 
adquisició 

Percentatge  
(en cas de 
titularitat 

compartida) 
    
    
    
 
A.2. Accions, participacions, fons d'inversions i altres rendiments 

Classe títols Nombre Entitat emissora Data adquisició 
    
    
 
A.3. Comptes i dipòsits bancaris. Saldos a data de declaració. 

Classe Entitat bancària Quantia 
Percentatge  

(en cas de titularitat 
compartida) 

    
    
 
A.4.Objectes d’especial valor (artístics, etc.) 

Classe Descripció 
  
  
 
A.5. Automòbils i altres vehicles. 

Classe Marca/model Any de 
matriculació Matrícula Observacions 

     
     
 
A.6. Béns Semovents i altres (bestiar, cavalls, etc.) 

Classe Descripció 
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A.7. Deutes i obligacions. 

Classe Entitat bancària Quantia 
Percentatge  

(en cas de titularitat 
compartida) 

    
    
 
B. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES 

Impost Data presentació Núm. de referència de la liquidació 
 
Renda 

  

 
Patrimoni 

  

 
Societats 

  

 
........., .... de  .......... de 20… 
 
El/La declarant      Davant meu 

      El/La secretari/ària interventor/a 
(Nom i cognoms)                                                                (Nom i cognoms)” 

 
MODEL 2.  Declaració d'incompatibilitats i activitats 
 
Declaració número ______/2015 
 
Tipus:  Presa possessió   
 Cessament  
 Fi mandat   
 Modificacions  
 
Nom i cognoms:  NIF: 

Càrrec:  Telèfon 

Domicili: Codi Postal:  
 

 
En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 
seguint el model de declaració aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data …… de …… de 2015, 
declaro, sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades següents amb el compromís 
d'aportar els documents acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la declaració 
sempre que siguin requerits. 
 
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència. 
 
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves dades.  
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A. Supòsits de possible incompatibilitat 1  
 
 
 
 
 

 
B. Treball depenent de l’Administració pública, organismes, entitats, empreses públiques 
o privades 

Denominació de l’entitat, 
empresa, etc. Càrrec Tipus de treball 

   
   

 
C. Activitats mercantils, industrials, agràries i per compte propi 

Mercantils Industrials Agràries 
   
   

 
D. Professions liberals que desenvolupi 
 
 

  
E. Altres activitats que proporcionin ingressos econòmics o que puguin proporcionar-ne 
 
 

 
........., .... de  .......... de 201… 
 
El/La declarant      Davant meu 

      El/La secretari/ària interventor/a 
 

(Nom i cognoms)                                                                              (Nom i cognoms) 
 
1 S’han de relacionar les incompatibilitats o bé fer constar que no en té cap, d’acord amb els art. 6, 177 i 178 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.” 
 

Adoptant-se els acords esmentats en la proposta. 
 

5./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE 
LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2013.- EXP. H/14/133. 

 
Donat compte de l’informe del secretari-interventor de data 18 de maig, relatiu a 

la distribució del superàvit de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, tant del 
pressupost de la corporació, com de l’Organisme Autònom Fundació Josep Cañas, que 
és del tenor literal següent: 

  
“INFORME DEL SECRETARI INTERVENTOR RELATIU A LA DISTRIBUCIÓ DEL 
SUPERÁVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2013 
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Antecedents 
1. En data 26 de febrer de 2014 i 3 d’abril de 2014 l’Alcaldessa presidenta va aprovar la 
liquidació del pressupost de l'exercici 2014 de la Fundació Josep Cañas i de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, respectivament. 
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors: 

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals:  
Ajuntament de Banyeres del Penedès: 767.231,98 euros 
Organisme autònom Fundació Josep Cañas: 290.690,07 euros 

b) Estabilitat: 447.180,41 euros 
c) Rati de deute viu: 31,90% 
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 53.956,80 euros 

3. El període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en 
data 30 de gener de 2015, corresponent al darrer trimestre de l’exercici 2014, té un valor de 
19,75 dies.  
El període mig de pagament a proveïdors informat al ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques en data 30 d’abril de 2015, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2015, té un 
valor de 42,53 dies. 
4. A la data d’aquest informe ja s’ha liquidat el pressupost de l’exercici 2014, resultant, en 
termes consolidats, una necessitat de finançament de 344.886,45 euros.  
5. La previsió del mínim de tresoreria per a l'exercici 2015 és de 419.373,37€ euros, d’acord 
amb els pagaments previstos al pla de tresoreria aprovat per l’exercici vigent. 
6. Els compromisos de despesa adquirits davant tercers que es desprenen de la liquidació de 
l'exercici 2013 són de 57.614,11 euros, d'acord amb el següent detall: 

Concepte Import  
Ampliació del gimnàs municipal i construcció annexa 19.372,81 
Condicionament entorn torre d'en Guaita 38.241,30 
TOTAL 57.614,11 

7. Al pressupost de l’exercici 2015 no hi ha previsió al capítol 9 d'ingressos. 
 
Fonaments de dret 
1. L'article 32.1 de la Llei orgànica d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF) disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de destinar a reduir el 
nivell d'endeutament net. 
2. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el límit 
d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit 
en termes de comptabilitat nacional,  romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat 
l'efecte de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de 
pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la 
liquidació de l'exercici 2015 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, 
despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament 
sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2015, si 
encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.  
3. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió financerament 
disponible. 
4. L'apartat 12 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 6 de febrer de 2015 de la Direcció 
general de Política financera del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals 
positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions 
pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per 
l'existència de romanents de crèdits incorporables. També disposa que els recursos addicionals 
disponibles s'han de destinar al compliment el termini de pagament a proveïdors.  
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Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord: 
 
PRIMER I ÚNIC.- Aprovar la següent distribució del superàvit: 

  
AJUNTAMENT 

2014 
ORGANISME 

AUTÒNOM 2014 
CONSOLIDAT 

2014 
Deute viu CONSOLIDAT     866.279,52 
Romanent de tresoreria per a 
despeses generals 767.231,98 290.690,07   
Capacitat/necessitat de 
finançament 445.689,08 1.491,33   
import afectat préstecs plans ajust 0,00 0,00   
Cal distribuir superàvit?     SÍ 
Import afectat a distribuir 445.689,08 1.491,33 447.180,41 
Compte 413     53.956,80 
Romanents incorporables (FASE 
AD)     57.614,11 
Mínim de tresoreria     419.373,37 
Import a distribuir     0,00 
% deute viu     31,90% 
compliment PMP publicat 
31/12/2014 19,8 -7,5 19,75 
CF 31/12/2014     -344.886,45 

  
AJUNTAMENT 

2015 
ORGANISME 

AUTÒNOM 2015 
CONSOLIDAT 

2015 
import màxim a invertir     0,00 
import possible a amortitzar     0,00 
previsió préstec n+1     0,00 
import mínim a amortitzar     0,00 
import de disponibilitat lliure 767.231,98 290.690,07 

 Banyeres del Penedès, 18 de maig de 2015” 
 
El Sr. Menéndez manifesta que no està d’acord amb la gestió de l’Ajuntament i 

que no poden votar a favor i que si ho fessin no sap fins a quin punt seria il·legal. 
 
Sotmesa a votació, amb els fots a favors de la Sra. Figueras, Sr. Merino, Sr. 

Guasch, Sr. Coll, Sr. Acosta i Sra. Fernández, amb els vots en contra del Sr. Menéndez, 
Sra. Medina, Sra. Ordóñez i Sr. Rodríguez i l’abstenció del Sr. Inglada, s’aprova de la 
distribució realitzada del superàvit de l’exercici 2013. 

 
6./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 

DRETS I OBLIGACIONS RECONEGUTS EN EXERCICIS TANCATS.- 
EXP. H/15/047. 

 
Donat compte de l’expedient de modificació de drets i obligacions reconegudes 

d’exercicis tancats a 31 de desembre de 2014, així com de la proposta del regidor 
d’hisenda, de data 5 de maig, que és del tenor literal següent: 

 
“Proposta del regidor d’hisenda 
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APROVAR, SI S’ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE DRETS RECONEGUTS EN 
EXERCICIS TANCATS.- Exp. H/15/047 
 
Antecedents 
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal 
establir si la relació de drets i obligacions reconeguts procedents d’exercicis anteriors que 
resten pendents de cobrament i de pagament, respectivament, respon a drets i obligacions 
efectivament exigibles actualment. 
2. Per providència de l’Alcaldia de data 30 de març de 2015 s’inicia l’expedient per a l’aprovació 
i comptabilització, si s’escau, de modificacions de drets i obligacions reconeguts en exercicis 
anteriors, pendents de cobrament i de pagament, respectivament. 
3. Es justifica la necessitat de realitzar les anotacions comptables que deriven de les 
modificacions de drets i obligacions reconeguts en exercicis anteriors de manera prèvia a 
l’aprovació de la liquidació. Les operacions a realitzar estan suficientment justificades i així 
s’acredita en l’expedient.  
 
Fonaments de dret 
1. Cal tenir en compte els articles 66 a 69 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, 15 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària i 24 de la Llei de 
garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats. 
2. Cal considerar l’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i els 
articles 61 a 63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol pel qual s’aprova el Reglament 
general de Recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor. 
3. Cal considerar la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Odre del 
Ministeri d’Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004. 
4. Cal tenir en compte l’article 212.4 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, en relació a l’òrgan 
competent. 
 
Per tant, 
 
PROPOSO  l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació a la baixa de drets reconeguts pendents de cobrament per un 
import de 62.413,35€ i la modificació a l’alça de drets reconeguts d’exercicis tancats per un 
import de 526,65€, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, d’acord amb el detall 
individualitzat que figura a l’annex. 
SEGON.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectives les modificacions 
esmentades. 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquestes operacions comptables a l’aprovació d’aquest 
expedient per l’òrgan plenari. 
Banyeres del Penedès, 5 de maig de 2015” 

 
Seguidament el Sr. Coll, regidor d’hisenda, informa que es tracta de diversos 

rebuts del Sr. Jean Karel Ghysdael, pràcticament una tercera part i altres rebuts que van 
a nom de diversos finats i que es pretén que d’aquí en endavant surtin a nom dels 
possibles hereus. 

 
El Sr. Secretari-interventor informa que juntament amb l’arquitecte 

col·laboradora, estan fent una actualització de les superfícies de Casa Roja per tal de 
determinar les possibles parcel·les del finat Sr. Ghysdael, a fi de poder realitzar, 
mitjançant BASE, gestió d’ingressos locals, les gestions oportunes amb les possibles 
finques. 
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El Sr. Menéndez, manifesta que són tasques anuals que s’han de fer, són tres-
cents i escaig casos, però que d’una primera lectura hi han casos no suficientment 
justificats i són casos que alguns es podrien cobrar pels hereus. 

 
El Sr. Coll, informa que BASE, gestió d’ingressos locals, no té un sistema que 

quan es canvia un rebut de nom, no ho faci tot seguit, ni té prou eines per controlar-ho. I 
que segurament estem parlant d’uns 4.000,00 €, i que si fa falta es pot mirar cas per cas. 

 
Sotmesa a votació la proposta, amb el vot a favor de de la Sra. Figueras, Sr. 

Merino, Sr. Guasch, Sr. Coll, Sr. Acosta, Sra. Fernández i Sr. Inglada i els vots en 
contra del Sr. Menéndez, Sra. Medina, Sra. Ordóñez i Sr. Rodríguez, s’aprova 
l’expedient de modificació de drets i obligacions reconegudes d’exercicis tancats a 31 
de desembre de 2014. 

 
7./ DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS DE L’EXERCICI 
2014.- EXP. H/15/033. 

 
Donat compte de la proposta de l’Alcaldia, relativa a la donació de compte de la 

liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2014, de data 18 de maig, que és 
del tenor literal següent: 

 
“Proposta d’alcaldia 

 
DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, EXERCICI 2014 – Exp. H/15/033 
 
En data d’avui, aquesta Alcaldia ha adoptat el decret núm. D/15/046, amb el qual s’aprova la 
liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Banyeres corresponent a l’exercici 2014, la qual es 
transcriu a continuació: 
 
“1. ANTECEDENTS    
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’ha obtingut a 31 de desembre el 
resultat següent: 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
Exercici en curs  
Pressupost inicial 3.414.625,52 
Modificacions 505.299,01 
Pressupost definitiu 3.919.924,53 
Obligacions reconegudes netes 2.976.051,40 
Pagaments realitzats 2.761.988,96 
Obligacions pendents de pagament 214.062,44 
 
Exercicis tancats  
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici 96.360,02 
Baixes 0,00 
Pagaments realitzats 96.360,02 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a final de l'exercici 3.308,43 
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TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 217.370,87 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
Exercici en curs  
Pressupost inicial 3.414.625,52 
Modificacions 505.299,01 
Pressupost definitiu 3.919.924,53 
Drets reconeguts nets 2.903.406,29 
Recaptació neta 2.247.427,69 
Drets pendents de cobrament 655.978,60 
 
Exercicis tancats  
Drets pendents de cobrament a inici de l'exercici 1.344.643,39 
Rectificacions a l’alça 526,65 
Anul·lació de liquidacions 62.413,35 
Recaptació 448.860,09 
Drets pendents de cobrament a final de l'exercici 833.896,60 
  
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 1.489.875,20 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
AJUNTAMENT DE               BANYERES DEL PENEDÈS

Exercici Comptable: 2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014
AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 2.761.754,34 2.355.912,10 405.842,24
b. Altres operacions no financeres 141.651,95 459.928,10 -318.276,15
1. Total operacions no financeres (a+b) 2.903.406,29 2.815.840,20 87.566,09
2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00
3. Passius financers 0,00 160.211,20 -160.211,20
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2.903.406,29 2.976.051,40 - 72.645,11
AJUSTOS:

117.832,84

1.412,35
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 46.600,08

 DRETS 
RECONEGUTS NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses 
grals. 

1.4. Romanent de tresoreria: 
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AJUNTAMENT DE                    BANYERES DEL PENEDÈS

Exercici Comptable: 2014

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014
IMPORTS ANY 2014

1. (+) Fons líquids 862.088,52
2. (+) Drets pendents de cobrament 1.545.565,22

(+) del Pressupost corrent 655.978,60
(+) de Pressupostos tancats 833.896,60
(+) d'operacions no pressupostàries 58.105,94
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 2415,92

3. (-) Obligacions pendents de pagament 513.344,07
(+) del Pressupost corrent 214.062,44
(+) de Pressupostos tancats 3308,43
(+) d'operacions no pressupostàries 296.057,84
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 84,64

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.894.309,67
II. Saldos de dubtós cobrament 378.056,67
III. Excés de finançament afectat 776.960,48
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 739.292,52  

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de quatre mil noranta dos 
euros i setze cèntims (4.092,16 €). Per la qual cosa, el romanent de tresoreria per a despeses 
generals ajustat, serà de 735.200,36 €. 

 
1.5. Romanents de crèdit: 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 943.873,13 €. Estan formats pels romanents 
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en 
l’estat del Romanent de tresoreria anterior, a l’epígraf III. Excés de finançament afectat.  
 
  - Incorporació obligatòria:  
Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats, i s’ha procedit al 
reconeixement del dret, amb el següent detall: 
 

Aplicació 
pressupostària Descripció de l'obra 

Excés de 
finançament 

afectat 
1610 60100 Canalització aigua potable de Casa Roja al Priorat 30.494,28 
2312 62203 Centre de dia 150.253,03 
4540 61901 Camí de Sant Miquel a Saifores 492,48 
1550 60901 Millores urbanització Casa Roja 112.313,48 
1540 60000 Adquisició solars 483.407,21 

  776.960,48 
L’excés de finançament afectat, amb valor zero o positiu, serà d’incorporació obligatòria a 
l’exercici següent. No obstant això, als darrers exercicis l’Ajuntament ha optat per no realitzar 
aquesta incorporació obligatòria de romanents al pressupost de l’import que configura el 
patrimoni municipal del sòl, per 483.407,21€.  
 
D’acord amb l’article 160.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme (modificat per l’article 53 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer), 
s’amplia el ventall de finalitats a què destinar el patrimoni del sòl i de l’habitatge, de manera que 
fins que l’Ajuntament no decideixi aquesta finalitat concreta, s’opta per no incorporar al 
pressupost de l’exercici següent aquesta quantia per tal d’evitar incrementar el pressupost amb 
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despeses que no es realitzaran durant l’exercici.  
 
Tot i això, constitueix un excés de finançament i, per tant, es dedueix del romanent de 
tresoreria per a despeses generals per evitar la seva disposició.  
 
  - Incorporació voluntària:  
Són aquells crèdits que s’incorporaran si existeixen recursos suficients. Es preveu incorporar de 
forma voluntària els següents romanents de crèdit. 
 

Aplicació 
pressupostària Descripció de l'obra Romanent de 

crèdit a incorporar 
1720 61000 Restauració de la Riera de Sant Miquel 24.050,79 

  24.050,79 
El romanent de crèdit a 31.12.2014 de l’aplicació pressupostària 1720 61000 és de 
103.371,29€.  A la data d’aquest informe, ja s’ha aprovat la incorporació de romanent de crèdit 
per import de 79.320,50€, atès que es feia necessari, per poder complir amb la normativa en 
matèria de morositat, reconèixer les obligacions derivades de les certificacions d’obra per la 
part d’obra executada durant l’any 2015. Es van incorporar finançats amb la subvenció del 
PUOSC atorgada pel finançament de l’obra. 

 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 
L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d’equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost1 s'obté, 
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, 
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i 
la pressupostària. 
 
L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de 344.886,45 €, d'acord amb 
el següent detall: 

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   
Ingressos no financers 3.031.172,20 
Despeses no financeres 2.872.105,31 
Superàvit no financer 159.066,89 
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  -104.394,82 
PTE 32.313,84 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 -1.796,06 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 433.668,42 
Execució d'avals 0,00 

1Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els sigui aplicable, 
dels seus estats previsionals es dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament requereixi la dotació de recursos no previstos en l'escenari de estabilitat 
de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe individualitzat. 
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Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 2.959.091,22 
Despeses ajustades 3.303.977,67 
Necessitat de finançament -344.886,45 

 
1.7. Compliment de la regla de la despesa 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb aquell que es 
desprèn de la liquidació de 2014. La despesa computable serà la no financera, exclosos els 
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents 
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les 
Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la “Guia per la determinació de la Regla de 
la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència 
de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que de 2013 a 2014 és del 1,5% 
i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les 
disminucions de recaptació avalades per canvis normatius). 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2014 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local 
no compleix la Regla de la despesa amb un marge de 494.202,90 €. 
 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2013 
Liquidació exercici 

2014 
Suma cap.1 a 7 de despeses sense 
interessos 

2.632.628,35 2.851.306,52 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres 
segons el SEC) 

3.907,22 431.872,36 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00 
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens 
local. 

0,00 0,00 

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00 
+Aportacions de capital. 0,00 0,00 
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00 
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents 
d'aplicar a pressupost. 

3.907,22 -1.796,06 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el 
marc de les Associacions público privades. 

0,00 0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 0,00 
+/-Arrendament financer. 0,00 433.668,42 
+Préstecs 0,00 0,00 
-Mecanisme extraordinari de pagament a 
proveïdors 2012 

0,00 0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local 
per compte d'altres Administracions Públiques 

0,00 0,00 

Altres 

0,00 0,00 

Despeses no financeres en termes SEC 
excepte interessos del deute 

2.636.535,57 3.283.178,88 

-Pagaments per transferències (i altres 
operacions internes) a altres ens que integren 
la Corporació Local 

36.005,00 40.927,80 

- Despesa finançada amb fons finalistes 
133.473,00 243.984,74 
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procedents de la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques 

Unió Europea 0,00 0,00 
Estat 0,00 0,00 

Comunitat Autònoma 17.597,14 113.782,51 
Diputacions 115.875,86 112.603,99 

Altres Administracions Públiques 0,00 17.598,24 
- Transferències per fons dels sistemes de 
finançament 

0,00 0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la 
liquidació 

  0,00 

Total despesa computable a l'exercici 2.467.057,57 2.998.266,34 
Taxa de referència de creix. del PIB 0,015   
Despesa computable incrementada per la 
taxa de referència   

2.504.063,43   

+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA 
(EX. n-1)  

2.504.063,43   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  
(Exercici n) 

  2.998.266,34 

Marge d'incompliment   -494.202,90 
% Variació de la despesa computable (5-1/1)   21,53% 

 
1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1.8.1. Deute públic:  
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge, no obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats 
(tenint en compte el 75% dels expressats recursos que estableix la regulació especial que 
determina la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a l'exercici 2014). 
 
El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 

 Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 2.768.592,45 
2 (-) CCEE 0,00 
3 (-) QQUU  0,00 
4 (-) ALTRES 0,00 
5 Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-

2-3-4) 2.768.592,45 
6 Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 1.187.805,33 
7 Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
8 Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 42,90% 
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1.8.2. Període mig de pagament:  
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 19,75 dies. 
El PMP del primer trimestre informat al MINHAP ha estat de 42,53 dies. 

 
1.9. Drets de difícil o impossible recaptació: 
D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la 
Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 
Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Simplificat 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. 
Els drets reconeguts nets pendent de cobrament, dels capítols 1, 2, 3 i 5 2, s’han de minorar, en 
concepte de dubtós cobrament, en 378.056,67 €. 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. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació 
del dret reconegut ni en produiria la baixa. 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, 
afegeix l’art. 193 bis al RDL 2/2004, que estableix un procediment per a calcular els drets de 
difícil o impossible recaptació.  
 
A partir d’aquesta nova regulació, la Corporació aplica el següent criteri, que compleix el que 
estableix la normativa de referència: 

Pendents de cobrament  
Pressupost d’ingressos 

(%) estimacions 
drets 
d’impossible o 
difícil recaptació 

Deutes del 1er exercici anterior al que correspon la liquidació 
Deutes del 2on exercici anterior al que correspon la liquidació 
Deutes del 3er exercici anterior al que correspon la liquidació 
Deutes del 4rt i 5è exercici anterior al que correspon la liquidació 
Deutes del 6è i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació 

25% 
25% 
50% 
75% 
100% 

 
2. FONAMENTS DE DRET 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves 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, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta. 
3. L’article 93.2 del RD 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 el 31 de 
desembre 

• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 

4. Vist el contingut de l’article 191.3 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’aprovació de la liquidació 
del pressupost correspon al President de la Corporació, previ informe del secretari interventor, i 
s’haurà de confeccionar abans del primer de març de l’exercici següent al que correspon. 

2 Exceptuant els ingressos garantits. 
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5. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat. 

L’article 21 de la LOEPSF3,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 
financer durant l'any en curs i el següent. 
6. Donada la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del 
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit 
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del 
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del 
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sisena de la LOEPSF, on es regulen les 
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit4. 
7. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans 
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de 
remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats 
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, 
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar 
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de 
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i 
del límit del deute. 
8. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons 
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tot això, RESOLC: 

PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 que, en termes consolidats, 
figura a la part antecedent. 
 
SEGON.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 5/2015, del tipus incorporació de romanents de 
crèdit, per import de tres cents disset mil sis cents quatre euros i sis cèntims (317.604,06 €), a 
l’empara de l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, afectant a les següents aplicacions i conceptes 
pressupostaris: 
Partides de despeses a donar d’alta: 

Aplicació 
pressupostària Descripció de l'obra Incorporacions 

oblig. 
Incorporacions 

voluntàries 
Incorporacions 

TOTALS 

1610 60100 
Canalització aigua potable de Casa 
Roja al Priorat 30.494,28 € 0,00 30.494,28 € 

2312 62203 Centre de dia 150.253,03 € 0,00 150.253,03 € 
4540 61901 Camí de Sant Miquel a Saifores 492,48 € 0,00 492,48 € 
1550 60901 Millores urbanització Casa Roja 112.313,48 € 0,00 112.313,48 € 
1720 61000 Restauració de la Riera de Sant Miquel 0,00 24.050,79 € 24.050,79 € 
 TOTAL DESPESES 293.553,27 € 24.050,79 € 317.604,06 € 

 

3  Article que ha estat modificat per la Llei Orgànica  9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic. 
4 Les dues modificacions de referència, en la LOEPSF,  han estat donades per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
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Partides d’ingressos a donar d’alta: 
Previsió 

d’ingressos Descripció  Import 
87000 Romanent de tresoreria. Per a despeses generals 24.050,79 € 

87010 
Romanent de tresoreria. Per a despeses amb finançament 
afectat 293.553,27 € 

 TOTAL INGRESSOS 317.604,06 
  
TERCER.- Determinar la disponibilitat del romanent líquid de tresoreria, per import de set cents 
onze mil cent quaranta nou euros i cinquanta set cèntims (711.149,57€), com a font financera 
de lliure disposició per la Corporació, respectant-se l’establert a l’article 32 de la Llei orgànica 
2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
QUART.- Fer el seguiment del pla econòmic financer vigent fins el 31 de desembre de 2015. 
Aquest pla va ser aprovat per acord Plenari en data 23 de juliol de 2014. 
 
CINQUÈ.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
SISÈ.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. “ 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 

ÚNIC.- Donar compte del decret de l’Alcaldia núm. D/15/046, de data 18 de maig de 2015, pel 
qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
corresponent a l’exercici 2014. 
Banyeres del Penedès, 18 de maig de 2015” 
 
 La Corporació es dóna per assabentada. 
 
8./ DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA 

FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS DE L’EXERCICI 2014.- EXP. H/15/059. 
 
Donat compte de la proposta de l’Alcaldia, relativa a la donació de compte de la 

liquidació del pressupost de l’Organisme  Autònom Fundació Josep Cañas, de data 18 
de maig, que és del tenor literal següent: 

 
“Proposta d’alcaldia 

 
DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA 
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS, EXERCICI 2014 – Exp. H/15/059 
 
En data 26 de març de 2015, la Presidenta de la Fundació Josep Cañas va adoptar la resolució 
núm. D/15/006, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’organisme autònom 
Fundació Pública Josep Cañas corresponent a l’exercici 2014. 
 
El Consell Rector, en sessió ordinària de data 31 de març de 2015, s’ha donat per assabentat 
de la liquidació del pressupost d’aquest organisme corresponent a l’exercici 2014, la qual es 
transcriu a continuació: 
 
“1. ANTECEDENTS  
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre de 2014, 
el resultat següent: 
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1.1. Pressupost de despeses:  
1. Exercici en curs:   
Pressupost inicial de despeses: 46.422,80 
Modificacions de despeses: 17.888,50 
Pressupost definitiu de despeses: 64.311,30 
Despeses autoritzades: 56.265,11 
Despeses compromeses: 56.265,11 
Obligacions reconegudes: 56.265,11 
Despeses ordenades: 55.938,08 
Pagaments realitzats: 55.938,08 
Obligacions pendents de pagament: 327,03 
    
2.  Exercicis tancats :   
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 1.314,93 
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0,00 
Pagaments realitzats: 1.314,93 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0,00 
    
CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:      327,03 

1.2. Pressupost d’ingressos: 
1. Exercici en curs:   
Pressupost inicial d’ingressos: 46.422,80 
Modificacions d’ingressos: 17.888,50 
Pressupost definitiu d’ingressos: 64.311,30 
Drets reconeguts: 127.765,91 
Drets anul·lats: 0,00 
Devolució d’ingressos: 0,00 
Recaptació neta: 126.677,91 
Drets pendents de cobrament: 1.088,00 
    
2. Exercicis tancats :   
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 7.903,70 
Baixes: 0,00 
Recaptació: 0,00 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 7.903,70 
    
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 8.991,70 

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
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ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS

Exercici Comptable: 2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 47.765,91 39.500,56 8.265,35
b. Altres operacions no financeres 80.000,00 16.764,55 63.235,45
1. Total operacions no financeres (a+b) 127.765,91 56.265,11 71.500,80
2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00
3. Passius financers 0,00 0,00 - 0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 127.765,91 56.265,11 71.500,80
AJUSTOS:

17577,00
0,00

66708,10

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 22.369,70

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a 
  

1.4. Romanent de tresoreria: 
ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS

Exercici Comptable: 2014
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014

IMPORTS ANY 2014
1. (+) Fons líquids 353.943,09
2. (+) Drets pendents de cobrament 9.260,20

(+) del Pressupost corrent 1.088,00
(+) de Pressupostos tancats 7.903,70
(+) d'operacions no pressupostàries 268,50
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.402,42
(+) del Pressupost corrent 327,03
(+) de Pressupostos tancats 0,00
(+) d'operacions no pressupostàries 1.115,39
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 40,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 361.800,87
II. Saldos de dubtós cobrament 0,00
III. Excés de finançament afectat 66.708,10
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 295.092,77  

 
1.5. Romanents de crèdit: 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 8.046,19 €. No hi ha romanents de crèdit 
d’incorporació obligatòria.  
 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost, en termes individuals 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari. 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, 
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, 
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i 
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la pressupostària. 
L'organisme autònom presenta una capacitat de finançament per import de 71.500,80€, d'acord 
amb el següent detall: 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   
Ingressos no financers 127.765,91 
Despeses no financeres 56.265,11 
Superàvit no financer 71.500,80 
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  0,00 
PTE 0,00 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 0,00 
Despeses ajustades 0,00 
Capacitat de finançament 71.500,80 

 
1.7. Compliment de la regla de la despesa, en termes individuals 
A fi de determinar si l'organisme autònom compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà 
comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb aquell que es desprèn de la 
liquidació de 2014. 
La despesa computable serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, la part de la 
despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències 
vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que 
estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 
12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les 
Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del 
PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2013 al 2014 és del 1,5% i, si s’escau, 
afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de 
recaptació avalades per canvis normatius). 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2014 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'organisme 
autònom no compleix la Regla de la despesa amb un marge de incompliment de 10.896,43€. 
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1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat, en termes individuals 
 
1.8.1. Deute públic 
L’organisme autònom no té deute viu a 31/12/2014. 
 
1.8.2. Període mig de pagament 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -7,50 dies.  
 
FONAMENTS DE DRET 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
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pressupostària, els crèdits inicials, les seves 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, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta. 
3. L’article 93.2 del RD 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 el 31 de desembre 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat. 
L’article 21 de la LOEPSF5,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer 
durant l'any en curs i el següent. 
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del 
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit 
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del 
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del 
deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les 
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit6. 
6. D’altra banda, l’art. 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans 
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de 
remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats 
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, 
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar 
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de 
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i 
del límit del deute.  
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons 
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
RESOLC: 

 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 de l’organisme autònom 
Fundació Josep Cañas, en els termes detallats a la part antecedent.  
 
SEGON.- Donar compte al Consell Rector de la Fundació en la primera sessió que hi hagi.  
 
TERCER.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost al departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Aquesta 

5  Article que ha estat modificat per la Llei Orgànica  9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic. 
6 Les dues modificacions de referència, en la LOEPSF, han estat donades per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
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tramesa es farà de forma conjunta amb la tramesa de la liquidació de l’ens local del qual depèn 
aquest organisme autònom.” 
 
Es proposa al Ple: 
 
ÚNIC.- Donar compte de la liquidació del pressupost de la Fundació Josep Cañas corresponent 
a l’exercici 2014, aprovada per resolució de la Presidenta de la Fundació Josep Cañas núm. 
D/15/006, de data 26 de març de 2015. 
Banyeres del Penedès, 18 de maig de 2015” 
 
 La Corporació es dóna per assabentada. 

 
9./ APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT 

EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS D’EXERCICI TANCATS NÚM. 2/2015.- 
EXP. H/15/038. 

 
Pel Sr. Coll, regidor d’hisenda i tresorer, s’explica que com passa cada any i als 

efectes de poder pagar les factures que han arribat i que es corresponen a l’exercici 
anterior, s’ha tramitat l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit  2/2015. 

 
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 14 de maig, que és del tenor literal 

següent: 
 

“Proposta d’alcaldia 
 
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS D’EXERCICIS TANCATS NÚM. 2/2015.- Exp. H/15/038 
 
Antecedents 
 
Per providència de l’alcaldia de data 20 d’abril de 2015, es va iniciar l’expedient per a aprovar i 
comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2015, per donar cabuda 
pressupostària a despeses de prestacions portades a terme per diversos proveïdors durant 
exercicis tancats i que no van ser imputades al pressupost en el qual s’originen. 
 
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 11 de maig de 
2015. 
 
El secretari interventor ha emès informe en data 14 de maig de 2015, en sentit favorable.  
 
Fonaments de dret 
 
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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. 
 
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2015, per import de 
64.919,58 € (seixanta quatre mil nou cents dinou euros i cinquanta vuit cèntims), segons el 
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detall individualitzat que figura a l’Annex d’aquesta proposta.  
 
SEGON.- Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
TERCER.- Condicionar l’aprovació d’aquest expedient a l’aprovació definitiva de la modificació 
del pressupost 4/2015, tramitada de forma simultània al present expedient, pel que fa a 
aquelles despeses que no tenen cabuda pressupostària en l’exercici vigent.  
 
Banyeres del Penedès, 14 de maig de 2015” 
 
ANNEX 
 
Reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de proveïdors diversos per despeses no 
imputades al pressupost de l’exercici en el qual es van realitzar 
 

Aplicació 
pressupostària Concepte Import Proveïdor 

Exercici 
de la 

despesa 

3373 22501 

Taxa per actuacions de control i 
d’inspecció de les activitats de 
prestació dels serveis de 
comunicació audiovisual 
corresponent a l’exercici 2014 61,00 

Consell de 
l’Audiovisual de 
Catalunya 

 
 

2014 

9200 22698 
Reclamació responsabilitat 
patrimonial Natividad Campal 3.000,00 Reale Seguros 

 
2011 

3420 22701 

1437- Quota anual de connexió del 
sistema antitall de cable al camp de 
futbol municipal 406,56 Diggitecnic, SL 

 
2014 

9200 46500 Conveni SITAC any 2014 2.123,00 
Consell Comarcal 
del Baix Penedès 

 
2014 

1720 61000 
1478- Certificació núm. 5 
Restauració riera de Sant Miquel 27.199,12 

Moix Serveis i 
Obres, SL 

 
2014 

1720 61000 
1553- Anul·lació certificació núm. 5 
Restauració riera de Sant Miquel -27.199,12 

Moix Serveis i 
Obres, SL 

 
2014 

1720 61000 
1554- Certificació núm. 5 
Restauració riera de Sant Miquel 23.396,06 

Moix Serveis i 
Obres, SL 

 
2014 

1720 61000 
1558- Certificació núm. 6 
Restauració riera de Sant Miquel 32.332,00 

Moix Serveis i 
Obres, SL 

 
2014 

3420 62900 

1436- Subministrament i instal·lació 
d’un sistema de detecció de tall de 
cable al camp de futbol municipal 3.009,27 Digittecnic, SL 

 
2014 

3420 62900 

1435- Ampliació del sistema 
d’alarma del camp de futbol 
municipal 591,69 Digittecnic, SL 

 
2014 

 
Seguidament el Sr. Menéndez manifesta: Que estan d’acord i votaran favorable. 
També pregunta com és que l’Esbart a presentat una factura de la Diada de l’any 

passat. 
 
La Sra. Alcaldessa li respon, que a primers d’any varen venir els de l’Esbart i li 

varen reclamar el pagament de l’actuació de la Diada i que era a part del conveni i la 
varen presentar ara. I que els Diables també volen fer el mateix i hauran de presentar la 
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factura. I que l’import d’aquestes factures es menor del que solen percebre, en atenció 
als convenis que tenim formalitzats. 

 
El Sr. Coll, en quant a les certificacions d’obres, informa que són conseqüència 

de modificacions i que s’han presentat ara. Que no eren obres noves, sinó que no les 
havien aportat abans. 

 
 Sotmès a votació, per unanimitat dels assistent, s’aprova.  
 
10./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 

4/2015, DE TIPUS SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS.- EXP. H/15/051. 

 
Donat compte de l’expedient de modificació de crèdits 4/2015, i de la proposta 

de l’Alcaldia, de data 18 de maig, que és del tenor literal següent: 
 

“Proposta de l’Alcaldia 
 
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2015, DEL TIPUS 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS.- Exp. H/15/051 
 
Antecedents 
1. Per providència de l’Alcaldia de data 4 de maig de 2015 s’inicia l’expedient per a l’aprovació 
de la modificació de crèdit núm. 4/2015 mitjançant suplements de crèdit i crèdits extraordinaris. 
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 18 de maig de 2015, ha proposat les partides i els imports que 
s’han de modificar. 
3. El secretari interventor ha emès informes favorables. 
 
Fonaments de dret 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació 
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, l’Alcalde/-essa ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
El finançament7 es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple. 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) 
en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que 
afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen 
el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 
Per aplicació de l’article 21.1 de l’encara vigent RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual 

7 Excepcionalment, amb operacions de crèdit i amb les limitacions que s’estableixen a l’article 177.5 del TRLRHL. 
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s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’anterior llei d’estabilitat, no serà necessària 
l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades 
amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà 
determinar la seva procedència. 
 
Per tant, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2015, del tipus suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari, per import de 46.180,84 €, que cal finançar mitjançant  romanent de 
tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall: 
  
Despeses que cal finançar: 
1/ Suplements de crèdit: 

Aplicació 
pressupostàri

a 

Nom Consignaci
ó inicial 

Proposta 
d’incremen

t 

Consignació 
definitiva 

1650 21000 Infraestructures i béns generals 70.000,00 13.732,58 83.732,58 

3423 21200 Edificis i altres construccions 1.421,75 355,70 1.777,45 

3120 22106 Productes farmacèutics i material sanitari 600,00 87,28 687,28 

1550 22199 Material de serveis 4.000,00 917,52 4.917,52 

3120 22199 Material de serveis 100,00 300,00 400,00 

9200 22604 Despeses jurídiques, contencioses 7.500,00 3.310,00 10.810,00 

9200 22698 Indemnitzacions per responsabilitat 
patrimonial 

8.331,00 3.000,00 11.331,00 

1610 22706 Estudis i treballs tècnics 2.400,00 600,00 3.000,00 

1720 22706 Treballs realitzats per altres empreses. 
Línia verda 

2.274,81 379,11 2.653,92 

9200 46500 Transferències corrents CCBP. Conveni 
SITAC 

1.670,00 2.577,00 4.247,00 

3420 62200 Edificis i altres construccions 4.210,80 1.518,55 5.729,35 

9200 62500 Mobiliari i altres 1.000,00 1.298,67 2.298,67 

1550 62502 Senyalització i mobiliari urbà 4.000,00 1.815,00 5.815,00 

9200 62600 Adquisició equipament per al procés de la 
informació 

2.116,50 337,50 2.454,00 

1510 62900 Millores urbanes 15.000,00 7.083,34 22.083,34 

2312 63300 Maquinària, instal·lacions tècniques i 
utillatge 

1.500,00 500,00 2.000,00 

3421 63300 Maquinària, instal·lacions tècniques i 
utillatge 

8.000,00 1.162,55 9.162,55 

 
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 38.974,80 € 
 
2/ Crèdits extraordinaris: 
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Aplicació 
pressupostària 

Nom Proposta de 
consignació 

3373 22501 Tributs de les Comunitats Autònomes 61,00 € 

3420 22701 Seguretat 840,00 € 

1620 62200 Edificis i altres construccions 2.704,35 € 

3420 62900 Sistemes de seguretat 3.600,69 € 

 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 7.206,04 € 
 
Total altes crèdits :  46.180,84 € 
 
Finançament que es proposa: 
 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 46.180,84 € 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es 
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
Banyeres del Penedès, 18 de maig de 2015” 

 
El Sr. Coll, regidor d’hisenda i tresorer, informa que s’ha tingut d’incoar per 

causes sobrevingudes, concretament un 57% es correspon a despesa corrent, un 27 % a 
despeses de lletrats i la resta a indemnitzacions patrimonials. 

 
Sotmesa a votació la proposta, amb el vot a favor de de la Sra. Figueras, Sr. 

Merino, Sr. Guasch, Sr. Coll, Sr. Acosta, Sra. Fernández i Sr. Inglada i els vots en 
contra del Sr. Menéndez, Sra. Medina, Sra. Ordóñez i Sr. Rodríguez, s’aprova 
l’expedient de modificació de crèdits 4/2015. 
 
 
11./ PRECS I PREGUNTES. 

 
Obert l’apartat el Sr. Menéndez formula el següent prec: En les últimes actes de 

la Junta de Govern h observat que tres entitats demanen el mateix i se’ls dóna amb 
criteris diferents als publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 

 
La Sra. Figueres i el Sr. Guasch li responen que la intenció es que tothom es 

tracti igual. 
 
La Sra. Ordóñez li manifesta que el PSC va demanar fer ús de les barbacoes i 

se’ls va demanar una fiança i a altres no se’ls ha demanat. 
 
Tot seguit la Sra. Figueras, atenent que és l’últim ple ordinari que és celebrarà 

aquesta legislatura, agraeix la participació i dedicació de tots els membres del plenari 
que han tingut en el decurs d’aquests quatre anys, tot desitjant-los sort en les eleccions 
de diumenge vinent. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar,  alçà la sessió a les 18.00 hores, de la 
qual s’estén la present acta, que signa la Sra. alcaldessa, amb mi, el secretari–
interventor, que certifico. 

 
LA PRESIDENTA, EL SECRETARI-INTERVENTOR,
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