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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2013 (02/2013). 
 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 23 de 
desembre de 2013 a les 19.01 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras 
Tuset, assistits pel Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera 
Izquierdo, es reuneixen els Regidors:  

 
1. Sra. Núria Figueras Tuset 
2. Sr. José Maria Acosta Fajardo. 
3. Sr. Jordi Guasch Bea. 
4. Sr. Joan Coll Molero. 
5. Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll. 
6. Sr. Avelino Menéndez Suárez. 
7. Sra. Maria Dolores Medina Donaire. 
8. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero. 
9. Sr. Jorge Santalla Montes. 
10. Sr. Lluís Inglada Jané. 
11. Sr. Jerónimo Merino Iglesias. 

 
 
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat 
oportunament convocada per aquest dia i hora. 
 
 
Acte seguit es passa a tractar el següent. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. APROVAR MODIFICAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES 
DE LA CORPORACIÓ I LES INDEMNITZACIONS, C/11/120. 

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2014, 

H/13/095. 
 
 
 
.................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

1. APROVAR MODIFICAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES 
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DE LA CORPORACIÓ I LES INDEMNITZACIONS, C/11/120. 
 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 75 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen 
el dret de percebre retribucions per a l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en 
règim de dedicació d’exclusivitat o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el 
Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, el Ple, en sessió extraordinària de 22 de juny de 2011, va acordar el règim de 
dedicació dels càrrecs electes i les indemnitzacions.  
 
Mitjançant el present acord es vol per una banda, fixar el nou règim de dedicació del Regidor 
Sr. Jordi Guasch, arrel del Decret D/13/033 de 30 d’abril de 2013 que el nomena com a 
membre de la Junta de Govern Local, quina retribució s’efectuarà mitjançant indemnització 
per assistència als òrgans locals; i també el règim del Regidor Sr. Josep Maria Acosta que 
mitjançant el mateix Decret cessa com a membre de la Junta de Govern Local i passa a 
estar retribuït per dedicació parcial a raó de 10 hores/setmana. 
 
Per altra banda, es vol modificar el règim de dedicació de l’Alcaldessa, quina retribució 
s’efectuarà, a partir del 1 de gener de 2014, mitjançant indemnització per assistència als 
òrgans locals.  
 
Per acabar, es vol incrementar la indemnització per assistència a la Junta de Govern Local 
de 120 euros a 140 per sessió i establir una indemnització especial per la presidència de la 
Junta de Govern Local i del Ple de la Corporació. 
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Establir el nou règim de dedicació dels següents càrrecs electes de la corporació, 
arrel del Decret D/13/033, de 30 d’abril: 
 

− El Sr. Josep Maria Acosta Fajardo, regidor d’aquesta Corporació, exercirà aquest 
càrrec amb dedicació parcial de 10 hores setmanals i 7.581 € bruts anuals. 
 

− El Sr. Jordi Guasch Bea, regidor d’aquesta Corporació, serà retribuït mitjançant 
indemnització per assistència a òrgans col·legiats, amb un límit anual de 7.581 €. 

 
SEGON.- Modificar el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, que 
serà efectiu a partir del 1 de gener de 2014, per assistència a les sessions dels òrgans 
col·legiats que tot seguit es detallen: 
 
 
 

• Ple 235 euros/sessió. 
• Presidència del Ple 450 euros/sessió. 
• Junta de Govern 140 euros/ sessió. 
• Presidència de la Junta de Govern 275 euros/sessió.  
• Comissió especial de Comptes 235 euros/sessió. 



     

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/13/242 02 3/23 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

• Altres òrgans col·legiats 55 euros/sessió. 
• Consell Rector de la Fundació Cañas 30 euros/ sessió. 
• Assemblea General de la Mancomunitat de l’Albornar  120 euros/ sessió. 

 
El límit anual fixat en 7.581 euros per als regidors amb responsabilitat amb àrees i de 
1.339,50 euros anuals per als regidors sense àrea no variarà. En el cas de l’Alcaldessa, el 
límit anual serà de 15.918 euros. 
 
 
Intervencions: 
 
Sra. Alcaldessa: em jubilo i perquè sigui més clar, es manté el mateix import però es 
restructura i cobraré per indemnització. L’Ajuntament s’estalviarà la seguretat social. Hem 
aprofitat per encabir les indemnitzacions d’en Jordi i Josep Maria. Els imports totals no es 
modificaran. 
 
Sr. Menéndez: no pondremos objeción al nuevo régimen de la Alcladesa. Pero si que no 
vemos bien que se aumente la indemnización de la Junta de Gobierno Local y la 
Mancomunidad de l’Albornar.  
 
Sr. Alcaldessa: en la Mancomunitat de l’Albornar es van canviar a l’any 2008.  
 
Sr. Santalla: perquè s’augmenta el 16% les indemnitzacions.  
 
Sra. Alcaldessa: perquè si comptem les Juntes de Govern Local normals no arribem al 
tope, penseu que a l’any no es cobrarà més.  
 
Sr. Santalla: no no no, ustedes cobraran igual trabajando menos porque habrá menos 
sesiones de Junta. Lo hacen para asegurarse que llegáis al tope.   
 
Sr. Guasch: es va calcular en un moment que hi havia molts plens extraordinaris, però ara 
no, per això es fan ajustos.  
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 6 vots de CIU i PP 
� Vots en contra: 4 vots de PSC. 
� Abstencions: 1 vot de ICV.  

 
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.   
 
 
 

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2014, 
H/13/095. 

 
 ANTECEDENTS 
 
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014. 
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El secretari interventor de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a 
l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la  legislació vigent i 
els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos  dels organismes que 
l’integren, conformement als seus estatuts. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de  conformitat amb els articles 162 a 
171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Per tant, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014 d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el 
qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que 
l’integren, és el següent: 
 

 

INGRESSOS Pressupost de l'entitat
Pressupost de l'organisme autònom 

Fundació Josep Cañas
A)OPERACIONS CORRENTS: 3.044.516,48 46.422,80
1. Impostos directes 1.023.549,62 0,00
2. Impostos indirectes 20.000,00 0,00
3. Taxes i altres ingressos 1.201.784,20 500,00

4. Transferències corrents 744.725,54 40.927,80
5. Ingressos patrimonials 54.457,12 4.995,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL: 370.109,04 0,00
6. Alienacions inver.reals 0,00 0,00
7. Transferències de capital 370.109,04 0,00

8. Actius financers 0,00 0,00
9. Passius financers 0,00 0,00
INGRESSOS TOTALS: 3.414.625,52 46.422,80  
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DESPESES Pressupost de l'entitat
Pressupost de l'organisme autònom 

Fundació Josep Cañas
A) OPERACIONS CORRENTS: 2.429.599,73 43.922,80
1. Despeses de personal 626.252,67 23.390,63
2. Despeses en béns corrents i serveis 1.560.695,58 17.802,57
3. Despeses financeres 43.326,86 20,00

4. Transferències corrents 199.324,62 2.709,60
B) OPERACIONS DE CAPITAL: 985.025,79 2.500,00
6. Inversions reals 872.258,72 2.500,00

7. Transferències de capital 0,00 0,00
8. Actius financers 0,00 0,00
9. Passius financers 112.767,07 0,00
DESPESES TOTALS: 3.414.625,52 46.422,80  
 
SEGON.- Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball que s’acompanyen 
com annex al pressupost. 
 
TERCER.- Donar compte de l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell de deute públic; informe 
que s’annexa al pressupost. 
 
QUART.- Aprovar les bases d’execució del pressupost que s’acompanyen com annex al 
pressupost. 
 
CINQUÈ.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
 
SISÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al 
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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. 
 
 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. ANY 

2014 
 
 
ENTITAT LOCAL 
 
A ) FUNCIONARIS 
 
A.1 Funcionaris de carrera amb habilitació de caràcter estatal 
 

Denominació del lloc 
de treball 

Nº places Grup Escala Subescala Nivell Situació 

Secretari - interventor 1 A1 Funcionaris amb habilitació 
de caràcter estatal 

Secretaria - intervenció 28 Ocupada 
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A.2 Funcionaris de carrera propis de l’entitat local 
 

I. Escala de l’Administració general: 
 
Denominació del lloc de 

treball 
Nº places Grup Escala Subescala Nivell Situació 

Tècnic d’Adm. General 1 A1 Adm. General 
   

Tècnica 30 Serveis especials en altres 
administracions públiques 

 
II. Escala de l’Administració especial 
 

Denominació del lloc 
de treball 

Nº places Grup Escala  Subescala Classe Nivell Situació 

Agutzil d’oficis 1 AP Adm. Especial Serveis 
especials 

Personal 
d’oficis 

14 Ocupada 

 
B) PERSONAL LABORAL  
 
Denominació del lloc de treball Nº places Grup Titulació exigida Situació 

Tècnic Socio - Cultural 1 A2 Diplomatura Ocupada en propietat 

Administratiu àrea econòmica 1 C1 Batxillerat, FP de segon grau o 
equivalent 

Ocupada en propietat 

Administratiu Serveis Tècnics 1 C1 Batxillerat, FP de segon grau o 
equivalent 

Ocupada en propietat  

Administratiu àrea econòmic - 
Laboral 

1 C1 Batxillerat, FP de segon grau o 
equivalent 

Ocupada en propietat 

Aux.  Administratiu àrea recaptació 1  C2 Graduat escolar, FP primer grau 
o equivalent 

Ocupada en propietat 

Aux. Administratiu àrea de Registre 
General 

1 C2 Graduat escolar, FP primer grau 
o equivalent 

Ocupada en propietat 

Aux. Administratiu àrea de 
secretaria  

1 C2 Graduat escolar, FP primer grau 
o equivalent 

Ocupada en propietat 

Aux. Administratiu Administració 
àrea de secretaria 

1 C2 Graduat escolar, FP primer grau 
o equivalent 

Vacant ocupada per 
contracte d’interinitat 

Aux. Administratiu Administració 
General (temps parcial) 

1 C2 Graduat escolar, FP primer grau 
o equivalent 

Vacant ocupada per 
contracte d’interinitat 

Auxiliar informàtic (temps parcial) 1 C2 Graduat escolar, FP primer grau 
o equivalent 

Vacant ocupada per 
contracte d’interinitat 

Auxiliar Enginyeria (Temps Parcial) 1 C1 Batxillerat, FP de segon grau o 
equivalent 

Vacant ocupada per 
contracte d’interinitat 

Agutzil  1 AP Certificat d’escolaritat Vacant ocupada per 
contracte d’interinitat 

Director mestre Escola Bressol 1 A2 Diplomatura Vacant ocupada per 
contracte d’interinitat 

Tècnic educador Escola Bressol 3 C1 Batxillerat, FP de segon grau o 
equivalent 

Vacants ocupades per 
Contracte d’interinitat 

Auxiliar Biblioteca  1 C2 Graduat escolar, FP primer grau 
o equivalent 

Vacant ocupada per 
contracte d’interinitat 

Monitor local de joves (temps 
parcial) 

1 C2 Graduat escolar, FP primer grau 
o equivalent 

Vacant ocupada per 
contracte d’interinitat 

Cap de Manteniment 1 C2 Graduat Escolar Vacant ocupada per 
contracte d’interinitat 

Personal de Manteniment 1 AP Certificat d’escolaritat Vacant ocupada per 
Contracte d’interinitat 

Vigilant  2 AP Certificat d’escolaritat Vacant ocupada per 
contracte d’interinitat 

Tècnic auxiliar d’audiovisual (temps 
parcial) 

1 C1 Graduat escolar, FP primer grau 
o equivalent  

Vacant  
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C) PERSONAL EVENTUAL  

 
No hi ha cap plaça creada. 
 
 
FUNDACIÓ PÚBLICA JOSEP CAÑAS 
 
A ) FUNCIONARIS 
 
A.1 Funcionaris de carrera amb habilitació de caràcter estatal 
 
El lloc de treball de secretari-interventor l’ocupa la persona que ocupa la Secretaria-
Intervenció de l’Ajuntament. Aquesta plaça està ocupada per un funcionari amb habilitació 
de caràcter estatal, grup A1, subescala Secretaria – intervenció, nivell 28. 

 
B) PERSONAL LABORAL  
 
Denominació del lloc 
de treball 

Nº places Grup Titulació exigida Situació 

Tècnic en Belles Arts 1 A1 Llicenciatura Vacant ocupada per contracte 
d’interinitat 

Administratiu 1 C1 Graduat Escolar, FP primer grau o 
equivalent 

Vacant ocupada per contracte 
d’interinitat 

Informador Cultural 1 C2 Graduat Escolar, FP primer grau o 
equivalent 

Vacant ocupada per contracte 
d’interinitat  

 

C) PERSONAL EVENTUAL  

 
No hi ha cap plaça creada 
 
 
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, 
OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC  I LA REGLA DE LA DESPESA  
 
(Establert per l’article 15.2.c/ 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) 
 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Ple de la corporació 
1.2. Caràcter: preceptiu 
1.3. Títol: Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu del 
deute viu i de la regla de la despesa, en fase d’aprovació del pressupost de l’exercici 2014 
1.4. Referència: exp. H/13/095 
 
 
2. ANTECEDENTS 
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En compliment del què disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, s’informa el següent en relació amb el compliment del principi d’estabilitat 
pressupostària, el compliment de la regla de despesa i del límit de deute. 
 
2.1. Entitats que composen el pressupost general i delimitació sectorial d’acord amb el Sistema 
europeu de comptes nacionals i regionals.  
 
2.1.1.  Agents que constitueixen l'Administració local.  
 
Segons estableix l'article 2.1 de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera ("Corporacions Locals" en comptabilitat nacional):1 
 

a) Entitat local: Ajuntament de Banyeres del Penedès 
 
b) Organismes Autònoms: Fundació Josep Cañas 
 
c) Ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns que no es financen 
majoritàriament amb ingressos comercials. 

 
2.1.2. Segons això, el pressupost general de l’Ajuntament de Banyeres està integrat pel pressupost 
de la pròpia entitat i el del seu organisme autònom. 
 
El pressupost general de l’Ajuntament ascendeix a: 
 

- Estat d’ingressos: 3.414.625,52 € 
- Estat de despeses: 3.414.625,52.€ 
 

El pressupost de l’organisme autònom ascendeix a: 
 

- Estat d’ingressos: 46.422,80 € 
- Estat de despeses: 46.422,80 € 

 
2.1.3.- El pressupost en termes de perímetre de consolidació és de 3.420.120,52 €. 
 
2.2. Al pressupost general s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les disposicions 
necessàries per a una adequada gestió pressupostària. 
 
2.3. Compliment de l’objectiu d’estabilitat 
 
L’article 11.4 LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d’equilibri o 
superàvit pressupostari.  
 
Per acord de Govern2 (publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals –Senat - núm.218 de 5 de juliol 
de 2013) es fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic per al període 2014-2016. 
 
L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers han de ser 
suficients per fer front a les despeses corrents i de capital no financers. La capacitat inversora 
municipal la determina els recursos de capital, financers i no financers, i els recursos corrents no 
emprats en les despeses corrents (estalvi brut). 
 
El càlcul de la capacitat / necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s’obté, segons 

                                            
1 S'han de detallar els ens que componen el Pressupost General prèvia anàlisi del finançament dels ens que tenen activitat comercial per a la 
seva classificació i determinació de l'objectiu d'estabilitat. 
2 De 28 de juny de 2013, on es fixen els objectius del dèficit públic per al període 2014-2016 (0%); de deute públic (4% del PIB per als dos 
primers exercicis i 3,9% per a l’últim) i la regla de la despesa pels pressupostos de  2014, 2015 i 2016, de l’1,5%, 1,7% i 1,9%, respectivament.  
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el manual de la IGAE i com ho interpreta la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les 
Entitats locals, per diferència entre els imports pressupostats en els capítols 1 a 7 dels estats 
d’ingressos i els capítols 1 a 7 de l’estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos relatius a la 
valoració, imputació temporal, exclusió o inclusió dels ingressos i despeses no financeres.  
 
En virtut del que estableix l'article 16.2 del Reglament s'ha d'informar sobre el compliment de l'objectiu 
d'estabilitat del pressupost de la pròpia entitat i dels seus organismes i entitats dependents dels de 
l'article 4.13 del Reglament. 
 
Segons s’aprecia en el quadre següent, la diferència entre els imports pressupostats en els capítols 1 
a 7 dels estats d'ingressos i els capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos, 
dóna capacitat de finançament. 
 

O pe rac io n s n o  f in an c ere s P res su p o s t 

a ) T o ta l  i n gr es s o s  o pe ra c on s  no  fin an c er es 3. 42 0.1 20 ,52

b ) T o ta l  d es p es e s  o pe ra c io ns  no  fina nc e re s 3. 30 7.3 53 ,45

c ) R e su lt at  n o  f in a nc er:  S u p era vir  ( +)  d e fic it  ( -) 11 2.7 67 ,07

A ju st o s S E C  9 5:  I ng r ess o s

1 P er  r ec a pta c ió  c apí tol  1 - 12 8.4 77 ,29

2 P er  r ec a pta c ió  c apí tol  2 -5 21 ,31

3 P er  r ec a pta c ió  c apí tol  3 -2 1.8 71 ,96

4 E n t ra n f er enc ie s  r ec o ne gu des  d ' a l tr e  en s 0 ,00

5 P er  l iqu id ac ió  P I E - 200 8. 8 .1 82 ,20

6 P er  l iqu id ac ió  P I E - 200 9. 2 4.1 31 ,64

A ju st o s S E C - 95 : De sp e se s

7 M er i ta m e nt  in te re s s os . 0 ,00

8 A rr en da m ent  fin anc er . 56 6.7 88 ,46

9 D e s pes es  p en de nts  d ' ap lic a r a l  p re s s up os t 0 ,00

10 A jus t per  in ex ec u c ió - 97 6.8 48 ,83

T o t al o p era cio n s  n o  f in an c ere s a ju st ad e s

d ) T o t al in g res so s  aju s ta t s:  ( a  + /-  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ) 3. 30 1.5 63 ,80

e ) T o t al d esp e se s a ju st ad e s:  ( b  + /-  7 , 8 , 9 , 1 0) 2. 89 7.2 93 ,08

f) T o t al ca pa ci ta t d e f in a nç am en t  ( d- e ) 40 4.2 70 ,72

g ) E n  %  s  / in g res so s n o  f in an c ers  aju s ta t s  ( f /d ) 12 %  
 
 
 
2.3.1. Conclusió 
La consolidació del pressupost de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom presenta un superàvit per 
operacions no financeres, el qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una capacitat 
de finançament de 404.270,72 €. 

 
2.4. Compliment de la regla de la despesa i sostre de la despesa no financera 
 
2.4.1. Compliment de la regla de la despesa4:  
 
L'article 12 de la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària exigeix també a les entitats locals que la 
variació de despesa computable no superi la taxa de referència de creixement del PIB, corresponent 
al Ministeri la seva determinació. 
 
Tal i com s’ha fet menció anteriorment, per acord de Govern (publicat al Butlletí Oficial de les Corts 
Generals –Senat- núm.218 de 5 de juliol de 2013) es fixa aquesta taxa per al període 2014-2016, en 
l’1,5 % per a l’exercici 2014; l’1,7 % per al 2015 i l’1,9% per al 2016. 
 
Per a les corporacions locals es compleix la regla de la despesa si la variació, en termes SEC, de la 

                                            
3  Entitat local, organisme autònom i ens públics dependents. 
4 Veure 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. 
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despesa computable5 de cada corporació local, entre dos exercicis econòmics, no supera la taxa de 
referència de creixement del producte interior brut (TRCPIB) de mig termini de l'economia espanyola, 
modificat, si s'escau, en l'import dels increments permanents i disminucions de recaptació derivats de 
canvis normatius. 
 
D'altra banda, l'Ordre Ministerial que desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació, 
estableix respecte al compliment de la regla de despesa dos tipus d'informe que farien referència a 
aquesta fase d'aprovació del pressupost: 
 
a) Informe d'Intervenció abans del 31 d'octubre de cada any, d'avaluació de compliment de la regla de 
despesa amb les previsions del pressupost de l'any següent. (Article 15.1 d) Ordre HAP/2105/2012). 

 
b) Informe d'Intervenció abans del 31 de gener de cada any, d'avaluació de compliment de la regla de 
despesa amb la remissió del pressupost aprovat. (Art. 15.2 c) Ordre HAP/2105/2012). 
 
2.4.2. Càlcul de la despesa computable. 
 
A l’apartat 2 de l’article 12 de la LOEPSF, es determina la despesa computable: “S’entén per despesa 
computable als efectes que preveu l’apartat anterior, les ocupacions no financeres definides en 
termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la 
despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançat amb fons 
finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions publiques”.  
 
Tanmateix, en virtut de La “Nota Informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
sobre l’aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat Financera”, l’epígraf VI “Efectes derivats de les modificacions anteriors”, la despesa 
finançada amb el superàvit pressupostari no es considerarà com despesa computable a efectes de 
l’aplicació de la regla de la despesa, atès l’article 12 de la LOEPSF.  No obstat això, aquest precepte 
no ha estat aprovat formalment i no s’aplicarà fins que una norma així ho reculli.   
 
2.4.3. Consideracions en l'obtenció de la despesa computable. En les entitats sotmeses a pressupost 
limitador / comptabilitat pública, la despesa computable es calcula com: 
 
(+) Destinacions (despeses) no financers: suma dels capítols 1 a 7 de despeses, exclosos els 
interessos del deute. 
 
Es parteix de les obligacions reconegudes en l’exercici anterior (si no està liquidat, de l'estimació de 
liquidació), amb les observacions esmentades. 
 
Del Capítol 3 de despeses financeres únicament s'agregaran les despeses d'emissió, formalització, 
modificació i cancel·lació de préstecs, deutes i altres operacions financeres, així com les despeses 
per execució d'avals. Subconceptes (301, 311, 321, 331 i 357). 
 
(+ / -) Ajustaments càlcul: Destinacions no financers segons el SEC. 
 
Per determinar la configuració i el seu import, s'ha de considerar el punt 1, "Càlcul de les destinacions 
no financeres exclosos interessos per unitats sotmeses a un Pla general de comptabilitat pública", de 
                                            
5 Per determinar la despesa computable, a la suma dels capítols  1a 7 de despeses haurem de restar els interessos financers, les despeses 
subvencionades i també aquelles despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria, en virtut de La “Nota Informativa del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, sobre l’aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
Financera”, l’epígraf VI “Efectes derivats de les modificacions anteriors”, que determina que la despesa finançada amb el superàvit pressupostari 
no es considerarà com despesa computable a efectes de l’aplicació de la regla de la despesa continguda en l’article 12 de la LOEPSF. En 
conseqüència, caldrà realitzar aquest ajust un cop s’aprovi la llei que ha de modificar l’art.32 de la LOEPSF. 
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la "2a versió de la Guia per a la determinació de la Regla del Despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 
Orgànica d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera per corporacions locals ". Aquesta 
Guia, com l'emesa per al càlcul del dèficit en termes d'estabilitat pressupostària, utilitza un concepte 
de destinacions no financeres que difereix de l'utilitzat pel Manual del SEC 95, on no considera com 
destinacions les inversions dels capítols 6 i 7 . 
 
En qualsevol cas, cal que es faci el seguiment de l'execució durant l'exercici, als efectes d'adoptar a 
temps les mesures necessàries per impedir l'incompliment de la regla de despesa. 
 
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren la 
corporació local. 
 
Per determinar aquest import, s'ha de considerar el punt 3, "Consolidació de transferències", de la "2a 
versió de la Guia per a la determinació de la Regla de la Despesa de l'article 12 de la Llei Orgànica 
2/2012 d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per corporacions locals. 
 
(-) La part de despesa no financera del pressupost finançat amb fons finalistes procedents de: 
 
Unió Europea, Estat, Comunitat Autònoma, Diputacions i altres administracions públiques. S'exclou 
en el càlcul l'import dels capítols 4 i 7 d'ingressos deduïts els conceptes 420, 450, 470, 480, 720, 770, 
780, per determinar les despeses finançades per administracions públiques. 
 
(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament 
 
Aplicable als fons dels sistemes de finançament donades per les diputacions forals del País Basc a la 
Comunitat Autònoma així com les donades pels cabildos insulars als ajuntaments Canaris. 
 
(-) Tal i com hem argumentat anteriorment, també s’hauran de restar les despeses finançades amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals, quan es disposi de normativa al respecte.  
 
Sobre l'import resultant s'aplicarà la taxa de referència de creixement del PIB, que segons l’acord de 
Govern es fixa l’objectiu d’estabilitat pressupostària per al període 2014-20166, en l’1,5 % per a 
l’exercici 2014; l’1,7 % per al 2015 i l’1,9% per al 2016. 
 
En l’art. 12.4) es diu que: “Quan s'aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la 
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla de despesa en els anys 
en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent.” 
 
A sensu contrari quan s'aproven canvis normatius que suposin disminucions permanents de la 
recaptació haurien de considerar per minorar el càlcul. 
 
Límit de despesa no financera per l'exercici vinent (Veure quadre següent) 
 
 
 

                                            
6 Publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals (Senat) núm.218 de 5 de juliol de 2013. 
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Concepte

Previsió l iquidació de 
l 'exercici 2013 

P ressupost de 
l'exer cici 2014

S um a cap.1 a 7 de despeses sense interessos
2.594.754,60 3.265.326,59

AJUSTOS  (Càlcul  despeses no financeres segons el SEC) 0,00 -410.060,37

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00

+/-Inversions realitzades per c ompte d 'un ens local. 0 ,00 0,00

+/-Exec ució d'avals. 0,00 0,00

+Aportac ions de capit al. 0 ,00 0,00

+/-Assumpció i cancel· lació de deu tes. 0,00 0,00

+/-Despeses realitzades  a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost.

0,00 0,00

+/-Pagaments  a socis priva ts rea litzats en el marc de les A ssociacions 
público  privades.

0,00 0,00

+/-Adquisicions amb pagament a jornat . 0,00 0,00

+/-Arrendament f inancer. 0,00 566.788,46

+Préstecs 0,00 0,00

-Mecanisme ext raordinari de pagament  a proveïdors 0,00

-Inversions realitzades per la  Corporació local per compte d'altres 
A dministracions P úbliques

0,00 0,00

+ / -G rau d 'execució 0,00 -976.848,83

A lt res 0,00 0,00

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos de l deute
2.594.754,60 2.855.266,22

-Pagaments per trans ferències (i a lt res operac ions in ternes) a altres ens 
que integren la Corporació Local (ja s ón dades  consolidades )

0 ,00 0,00

- Despesa finançada am b fons finalistes procedents de  la  Unió 
E ur opea o d'altres Administracions públiques

173.110,04 547.585,92

Unió Europea 0,00 0,00

Estat 0,00 0,00

Comunitat Au tònoma 72.855,40 415.295,58

Diputacions 100.254,64 121.691,22

Altres Admin istracions Públiques 0,00 10.599,12

- Trans ferències per fons dels  sistemes de f inançament. 0,00 0,00

- Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria (Nota 1)

0,00 0,00

Total despesa computable a l'exercici 2.421.644,56 2.307.680,30

Taxa de referència de creix. del PIB

Despesa computable incrementada per la taxa de referència  
Exercici 20 13

2.457.96 9,23

+  canvis normatiu s que supose n increments permanents de la 
recapta ció
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la 
recapta ció

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (exercici 2013) 2.457.969,23

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (exe rcici 2014) 2.307.680,30

COMPLEIX SI a) ÉS SUPERIOR O IGUAL A b) 150.288,93
 
Nota 1: La “Nota Informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, sobre l’aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat Financera”, a l’epígraf VI “Efectes derivats de les modificacions 
anteriors”, determina que la despesa finançada amb el superàvit pressupostari no es considerarà com despesa computable a 
efectes de l’aplicació de la regla de la despesa continguda en l’article 12 de la LOEPSF. En conseqüència, caldrà realitzar 
aquest ajust una vegada s’aprovi la llei que ha de modificar l’art.32 de la LOEPSF. 
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2.4.3. Conclusió 
 
En relació a les previsions del pressupost 2014 s’'informa positivament el compliment de 
l'objectiu de la Regla de despesa en termes consolidats.  
 
2.5. Compliment de l’objectiu del deute públic 
 
D’acord amb l’article 15 de la LOEPSF, les corporacions locals han d’assolir l’objectiu del deute 
públic. El govern fixa l’objectiu del  deute públic, per al període 2014-2016, en el 4% del PIB per als 
dos primers exercicis i en el 3,9% per l’últim (Acord de Govern publicat al Butlletí Oficial de les Corts 
Generals –Senat- núm.218 de 5 de juliol de 2013). 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge, en qualsevol cas, els límits d’endeutament aplicables a cadascun de les entitats locals 
es recullen en el TRLRHL (art.537, que estableix el 110% dels ingressos corrents liquidats en termes 
consolidats), tenint en compte la regulació especial per a l’exercici 2013, en allò que es refereix a les 
operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions (75% dels expressats recursos) 
atès la Llei 17/2012 de 27 de desembre de pressupost generals de l’Estat per l’exercici 2013, no 
obstant, per a  l’exercici 2014 caldrà veure, la regulació al respecte del susdit, d’acord amb la LPGE 
d’aquest exercici.  
 
El model dissenyat per la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats Locals per a 
la remissió d'informació per part de l'interventor municipal amb motiu de l'aprovació del Pressupost, 
que s'ha d'emplenar a través de la plataforma habilitada a l'Oficina Virtual del ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques (que s'acompanya com annex a aquest informe), utilitza un criteri més 
ampli per determinar el volum de deute, que el que s'ha vingut utilitzant per estimar el percentatge de 
deute viu en termes de l'article 53 del TRLRHL per noves concertacions de préstecs. Inclou l'import 
obtingut mitjançant factoring sense recurs, referint-se a operacions en què se cedeixen o endossen a 
entitats financeres obligacions pagament que suposen deute per l'ajuntament, així com l'import dels 
pagaments ajornats, tot amb reflex pressupostari com a obligació pendent de pagament).  
Cal dir que partir de l’exercici 2013, no s’inclouran com a deute viu les quantitats a reintegrar com a 
conseqüència de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat dels exercicis 
2008 i 2009, en virtut de la Disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013. 
El volum de deute viu estimat a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 
ajustats, és a dir, minorats pels ingressos afectats, és: 
 

Nivell de d eu te viu a 31.12.201 4 Impo rt
1 (+) In gres sos liqu ida ts co nso lid ats  de l da rrer e xercici:  (  Cap . 1  a 5) 2 .5 34.67 0,4 9

2 (-) In gres sos a prof it am en t u rban ístic

3 (-) In gres sos a fe ctat s

4 To tal in gresso s co rren ts co nso lid at s aju sta ts: (1 -2 -3 ) 2 .5 34.67 0,4 9

5 Deu te  viu a  31  d e d ese m bre a  llarg term ini 1 .3 20.36 3,0 0

6 Deu te  viu a  31  d e d ese m bre a  cu rt  te rm ini

7 Deu te  fo rm alitza t n o d ispo sat a 3 1. 12

8 Ràt io  d e d eu te viu  co nso lid at:  (5+6+7/ 4) 52 ,0 9%   
 
Segons això,  
 
La ràtio del deute viu8, en termes consolidats és de 52,09 %. S’obté, així, un deute viu consolidat 
sostenible. 
3. FONAMENTS JURÍDICS 
                                            
7 I art. 3.1 i annex 3  de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.  
8 Expressada a 31.12 de l’exercici en curs i en base a la liquidació aprovada de l’exercici anterior. 
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• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

(LOEPSF). 
 

• Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

 
• El document que apareix a l’oficina Virtual de coordinació financera amb les entitats locals, 

pel qual es materialitzen les obligacions de subministrament d’informació, en la seva versió 
01d de data 22/02/2013. 

 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària 
(articles 54.7 i 146.1). 

 
• Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, 

publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i 
Hisenda. 

 
• Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per 

corporacions locals, 2a edició. IGAE (12/03/2013). 
 

• Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig (DOCE.26-06-
2013), que aprova el SEC 2010. 

 
• Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 

 
• Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 

 
• Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea 

 
  
De conformitat amb l’art.11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, el pressupost general s’haurà de confeccionar d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i objectiu del deute públic. 
 
L’estabilitat pressupostària9 implica que els recursos corrents i de capital no financers siguin suficients 
per fer front a les despeses corrents i de capital no financeres. La capacitat inversora municipal vindrà 
determinada pels recursos de capital no financers i els recursos corrents no empleats en les 
despeses correntes (estalvi brut). 
 
D’acord amb l’article 21 de la mateixa Llei, les Entitats Locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la 
despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector a 1 any, 
si no en tenen un de vigent. 
Aquests plans s’han de presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. 
L’òrgan competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent 
aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per la posada en marxa del pla 
(art. 23 de la normativa de referència).  

                                            
9 El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s’obté, segons el manual de la IGAE, per diferència entre 
els imports pressupostats en els capítols 1 a 7 dels ingressos i els capítols 1 a 7 de les despeses, prèvia aplicació dels ajustos SEC. Per als ens 
no sotmesos al règim pressupostari es considera desequilibri quan, d’acord amb els criteris del pla de comptabilitat que les resulti aplicable, dels 
seus estats previsionals es dedueixi que incorren en pèrdues, i el seu sanejament requereix la dotació de recursos, no previstos en l’escenari 
d’estabilitat de l’entitat sotmesa a pressupost a qui li toca aportar els esmentats recursos, i hauran de ser objecte d’un informe individualitzat. 
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Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat  que l’establerta per les Lleis per als Pressupostos de 
l’entitat. L’incompliment per part de la corporació local, comporta la posada en marxa de mesures 
coercitives (art. 25 de la Llei). 
 
 
4. CONCLUSIÓ 
 
4.1. En relació al compliment del objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i nivell 
de deute 
El pressupost consolidat de l'entitat local i el seu organisme autònom:: 
 

a) Compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, entès com la situació d'equilibri o de 
superàvit en termes de capacitat de finançament, d'acord amb la definició continguda en el 
SEC 95. 
 
b) Compleix la regla de despesa. 
 
c) Compleix l'objectiu de deute públic. 

 
El model dissenyat per la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats Locals per a 
la remissió d'informació per part de l'interventor municipal amb motiu de l'aprovació del Pressupost 
2014 estableix que s'ha de donar compte al Ple de l'Informe d'Intervenció d'avaluació de compliment 
dels objectius d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i nivell de deute viu, a més de remetre els 
fitxers contenint la corresponent informació a través de la plataforma habilitada per a això mitjançant 
signatura electrònica. 
 
Cas d'aprovar el Pressupost de l'Entitat amb l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, 
l'objectiu de deute o de la regla de despesa, el Ple haurà d'aprovar un Pla Econòmic-Financer a un 
termini màxim d'un any (art. 21 LOEPSF). Aquest pla s'obtindrà com a consolidació dels plans 
individuals de les entitats que s'inclouen en l'anàlisi. 
 
Aprovació i publicació (article 23.4 de la LOEP):  
 
El pla econòmic-financer, si s'escau, s'ha d'elevar al Ple en el termini màxim d'un mes des que es posi 
de manifest el desequilibri, i en el cas de les entitats locals no incloses en l'àmbit subjectiu dels 
articles 111 i 135 TRLRHL, el pla no requerirà cap aprovació addicional, ha de ser tramès a l'òrgan 
competent de la tutela de la Comunitat Autònoma per a la seva aprovació. 
 
El Ple disposa de dos mesos des de la presentació del pla per a la seva aprovació. 
 
4.2. Responsabilitats per incompliment (art. 25 LOEPSF). 
 
Quan s'incompleixi l'estabilitat pressupostària, la manca de presentació del pla al Ple, la manca 
d'aprovació del pla, o l'incompliment d'aquest, l'ajuntament responsable ha de: 
 

a. Aprovar en el termini de 15 dies des que es produeixi l'incompliment la no disponibilitat de 
crèdits que garanteixi el compliment de l'objectiu establert. 
 
b. Constituir un dipòsit amb interessos al Banc d'Espanya equivalent al 0,2% del seu producte 
interior brut nominal (equivalent a un 2,8% dels ingressos no financers de l'entitat local). El 
dipòsit serà cancel·lat en el moment en què s'apliquin les mesures que garanteixin el 
compliment dels objectius. 

 
Si en el termini de 3 mesos des de la constitució del dipòsit no s'ha presentat o aprovat el pla, o no 
s'haguessin aplicat les mesures, el dipòsit no meritarà interessos. Si transcorregut un nou termini de 3 
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mesos persisteix l'incompliment podrà acordar que el dipòsit es convertirà en multa coercitiva. 
 
Si no adaptar les mesures esmentades o en cas de resultar aquestes insuficients el Govern pot 
acordar l’enviament, sota la direcció del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, d’una 
comissió d’experts per valorar la situació econòmica i pressupostària de l’ajuntament afectat. Aquesta 
comissió podrà sol · licitar, i l’administració corresponent estarà obligada a facilitar, qualsevol dada, 
informació o antecedent respecte a les partides d'ingressos o despeses. La comissió haurà de 
presentar una proposta de mesures i les seves conclusions es faran públiques en una setmana. Les 
mesures proposades seran d'obligat compliment per a l’administració incomplidora. 
 
En el cas que una corporació local no adoptés l’acord de no disponibilitat de crèdits, no constituís el 
dipòsit en el Banc d'Espanya, o no adoptés les mesures proposades per la comissió d'experts que, si 
s'escau s'ha enviat, el Govern, o, si s'escau, la comunitat autònoma que tingui atribuïda la tutela 
financera, requerirà al president de l'entitat local perquè adopti les mesures exigides, adoptant les 
accions que siguin necessàries per obligar al compliment forçós de les mateixes. 
 
La persistència en els incompliments per part d'alguna entitat local, podrà comportar, com ja s'ha 
assenyalat, la dissolució dels òrgans de la Corporació. 
 
 
Banyeres del Penedès, 18 de desembre de 2013 
 
El secretari interventor 
 
 
 
 
 
Joan Manel Ferrera Izquierdo 
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ANNEX 
 
1. Ajustaments10 més comuns que es realitzen als ingressos: 
 
1.1. Capítols 1, 2 i 3 de l’estat d’ingressos 
 
En el manual de la IGAE s’estableix que "la capacitat/necessitat de finançament de les 
administracions públiques no es pot veure afectada pels imports d'impostos i cotitzacions socials la 
recaptació dels quals sigui incerta". Per tant s'interpreta que, com per a elaborar el pressupost 
s'utilitzen com a referència els drets reconeguts i no els recaptats en exercicis anteriors, procedeix fer 
l'ajust que es descriu després sobre els ingressos dels capítols 1 a 3. 
 
En l’ajustament s'aplicarà el criteri de caixa, (ingressos recaptats durant l'exercici, d'exercicis corrent i 
tancats de cada capítol), prenent les dades de la mitjana de les últimes tres liquidacions11. 
 
Càlcul ajust criteri caixa ingressos dades liquidació12: 
 

2010 RD I corrent I tancats % cobrament 

1 963.649,07 819.406,98 91.792,10 0,9456 

2 43.582,79 40.804,65 4.844,33 1,0474 

3 (sense CCEE ni QQUU) 640.490,96 539.935,70 121.798,97 1,0332 

     

2011 RD I corrent I tancats % cobrament 

1 1.295.689,85 1.039.270,17 75.360,82 0,8603 

2 15.297,26 12.723,02 2.709,14 1,0088 

3 (sense CCEE ni QQUU) 677.246,27 565.301,64 79.104,98 0,9515 

     

     

2012 RD I corrent I tancats % cobrament 

1 1.094.392,03 722.371,85 172.407,39 0,8176 

2 45.065,18 36.987,09 2.020,24 0,8656 

3 (sense CCEE ni QQUU) 691.436,86 571.998,67 81.736,88 0,9455 
 
 

capítols 

mitja 
percentatges 
cobrament pres 2014 prev ing 2014 ajust 2014 

1 0,874479 1.023.549,62 895.072,33 -128.477,29 

2 0,973934 20.000,00 19.478,69 -521,31 

3 0,976717 939.407,45 917.535,49 -21.871,96 

 
 
 
1.2. Capítol 4: Ingressos per participació en ingressos de l'Estat 
                                            
10 Per la realització dels ajustos s’ha de considerar el Manual de càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, 
publicat per la IGAE, i el formulari F.1.1.B1. del document elaborat per la Subdirecció General de relacions financeres amb les Entitats Locals). 
11 En el manual de la IGAE s’estableix que "la capacitat / necessitat de finançament de les administracions públiques no es pot veure afectada 
pels imports d'impostos i cotitzacions socials la recaptació sigui incerta", per tant s'interpreta que, com per a elaborar el pressupost s'utilitzen com 
a referència els drets reconeguts i no els recaptats en exercicis anteriors, procedeix fer l'ajust que es descriu després sobre els ingressos dels 
capítols 1 a 3. 
12 Capitol 3 d’ingressos sense computar contribucions especials ni quotes d’urbanització. 
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Un altre ajust que cal realitzar en aquesta fase de pressupostació, segons el formulari que apareix a 
l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals, de la Secretaria General de 
Coordinació Autonòmica i Local, pel qual es materialitzen les obligacions de subministrament 
d'informació , el constitueix l'import que ha de reintegrar l’Ajuntament durant l’exercici 2014 a l’Estat 
en concepte de devolució de les liquidacions negatives corresponent als exercicis 2008, 2009 i 2011 
pel concepte de participació en els tributs de l'Estat, que opera sumant-lo a les previsions d’ingrés per 
aquest concepte en 2014. 
 
Ajust que s'ha de fer en el cas de pressupostar per la previsió de drets reconeguts 
nets en l'exercici, considerant que l'Estat realitza un ajust negatiu.  
 

Concepte Import
Import a compensar PTE 2008 8.182,20

Import a compensar PTE 2009 24.131,64

Import a compensar PTE 2011 0,00
TOTAL AJUST 32.313,84  

 
1.3. Capítol 5 d'Ingressos 
 
Els interessos es registren segons el criteri de la meritació. En aplicació del principi d’importància 
relativa no es considera necessari practicar aquest ajust atès que els interessos meritats són 
pràcticament coincidents amb els interessos vençuts en l’exercici.  
 
2. Ajustaments més comuns que es realitzen a les despeses: 
 
2.1. Capítol 3 
 
Els interessos es registren segons el criteri de la meritació. En aplicació del principi d’importància 
relativa no es considera necessari realitzar aquest ajust atès que es poden arribar a compensar els 
interessos que es minorasen per venciments de l’exercici corrent a períodes parcials de l’exercici 
posterior, amb els augments pels meritats parcialment l’exercici corrent però que es paguin en 
l’exercici posterior.  
 
2.2. Capítol 6 
 
Les operacions de leasing impliquen comptabilitzar pel principal una adquisició d’actiu no financer. 
 
Atès que el moment del registre de la despesa varia entre la comptabilitat nacional (es produeix la 
despesa quan es lliura el bé) i el dret pressupostari (s’imputa a mesura que s’abonen les quotes), cal 
fer un ajust, les operacions de leasing impliquen en comptabilitat nacional comptabilitzar pel principal 
una adquisició d'actiu no financer en el moment de la signatura del leasing. 
 
L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les 
entitats locals, estableix en regular el concepte de despeses 648 "quotes netes d'interessos per 
operacions d'arrendament financer (leasing)" , que en aquest concepte es recollirà l'import de les 
quotes fixades en els contractes d'arrendament financer quan s'hagi d'exercir l'opció de compra, 
corresponents a la recuperació del cost del bé i l'exercici pressupostari (quota d'amortització). 
 
L'any de signatura del leasing, l'ajust al capítol 6 és positiu per l'import del valor del bé en l'any en què 
es contracti el leasing menys la part de la quota d'aquest any que és capital, donant lloc a un major 
dèficit (o menor superàvit). Xifrant aquest càlcul en el nostre exercici i pressupost, l’ajust serà de 
566.788,46 €, resultat de restar al valor del bé (626.819,88€) la par de la quota a amortitzar durant 
l’exercici 2014 (60.031,42€). 
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Durant la vida del leasing, hi ha una despesa en el capítol 6 a efectes pressupostaris (quota 
d'amortització) però no a efectes del SEC95. Després cal fer un ajust negatiu al capítol 6 de despeses 
per import de la quota d'amortització (menor despesa), donant un lloc a un menor dèficit o major 
superàvit. 
 
L'ajust serà a la baixa per l'import de la quota d'amortització (part de la quota que es paga que no són 
interessos). 
 
L'any de l'exercici de l'opció de compra (últim any), l'ajust negatiu (menor despesa) sobre el capítol 6 
tindria un import resultant de la suma de la quota d'amortització de l'últim any més l'opció de compra. 
Ajust negatiu (menor dèficit o major superàvit). 
 
2.3. Altres ajustos 
 
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost. Aquestes són les despeses 
recollides en el compte 413, en el seu haver per l'import dels pendents d'aplicar a 31 de desembre i, 
en el seu deure, pels aplicats al llarg de l'exercici, procedents de l'exercici anterior. No es contempla 
aquest ajust en no fer cap previsió de despeses pendents d’aplicar al pressupost.  
 
Per grau d’execució de despeses: El model de subministrament d'informació a través de l'oficina 
virtual ha inclòs, en annex F.11.B1, entre la relació d'ajustos previstos en l'informe d'avaluació del 
compliment de l'objectiu d'estabilitat, per relacionar el saldo resultant d'Ingressos i despeses del 
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament d'acord amb les normes del Sistema 
Europeu de Comptes, altres paràmetres nous, entre els quals destaca el grau d’execució.  
 
Realitzem el càlcul de la mitjana dels tres últims exercicis (2011-2012-2013, respecte aquest últim ens 
basem en previsions), considerant l'execució dels crèdits inicials (sense considerar l'efecte de les 
obligacions reconegudes en crèdits modificats que hagin augmentat el pressupost) resulten els 
percentatges d'inexecució per capítols de despeses no financeres amb el detall que s'especifica a 
continuació, que aplicat a les previsions del pressupost de 2014 dóna l'import de 976.848,83 euros a 
minorar les ocupacions no financeres. 
 

2011 Crèdits inicials Obligacions 
reconegudes 

Grau d'execució  

Cap. 1        817.486,86            825.400,99      

Cap. 2     1.102.568,52         1.147.601,07      

Cap. 3-interessos endeutament            1.320,00                1.310,66      

Cap. 4        327.164,79            301.859,42      

Cap. 6     1.279.094,55            228.692,07      

Cap. 7                     -                           -        

Total     3.527.634,72         2.504.864,21    -                 0,29    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

2012 Crèdits inicials Obligacions 
reconegudes 

Grau d'execució  

Cap. 1        770.429,11            693.336,90      
Cap. 2     1.147.365,96         1.078.316,97      
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Cap. 3-interessos endeutament            1.320,00                2.439,65      
Cap. 4        314.497,47            301.112,25      
Cap. 6     1.218.295,25            112.883,52      
Cap. 7                     -                           -        

Total     3.451.907,79         2.188.089,29    -                 0,37    

    
2013 Crèdits inicials Previsió Obligacions 

reconegudes 
Grau d'execució  

Cap. 1        701.382,53            704.312,27      
Cap. 2     1.460.060,10         1.417.398,59      

Cap. 3-interessos endeutament            1.320,00                1.312,10      

Cap. 4        153.890,33              96.471,52      
Cap. 6     1.034.035,47            322.265,59      

Cap. 7                     -                           -        

Total     3.350.688,43         2.541.760,07    -                 0,24    

 
   

Mitja aritmètica execució 
-0,29915808   

    
Capítols 2014   

Cap. 1 649.643,30    

Cap. 2 1.578.498,15    

Cap. 3-interessos 1.320,00    

Cap. 4 161.106,42    

Cap. 6 874.758,72    

Cap. 7 0,00    

    

Total ajust global 3.265.326,59  -29,92% -976.848,83  

 

 
 
Intervencions: 
 
Sr. Coll: és un pressupost de continuïtat. Com a inversions està les voreres del 
Priorat, l’adequació de la riera de St. Miquel, projecte de la gespa artificial del camp 
de futbol tot i que no s’ha adjudicat el cost quedarà rebaixat com a mínim una tercera 
part. Millores de l’enllumenat elèctric, xarxa de subministrament d’aigua, hem 
augmentat un 42% en serveis socials, es un pressupost de no estirar més la mà que 
la màniga. L’hem reduït respecte el de 2013 en 70.000 euros.   
 
Sr. Inglada: on dius que hi ha aquest increment de serveis socials? No estan 
justificat. És un augment en gastos de funcionament.  
Hi ha casos de desajustos en la relació de llocs de treball entre la categoria i la 
titulació exigida.  
Hi ha desequilibris dels sous entre les categories que no son gaire normals. 
L’any passat se li va descomptar la paga extra, la economia de l’Ajuntament va bé, 
es podria haver apujat l’IPC.  
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Sr. Coll: la paga extra no es va pagar per imposició.  
 
Sr. Inglada: va haver una proposta pel pagament i vareu dir que no.  
 
Sr. Inglada: si l’any passat es va fer un perjudici aquest any es podria mantenir el 
poder adquisitiu. 
 
Sra. Alcaldessa: fa molt any que els treballadors no tenien conveni i ara en tenen. 
No han estat tan bé com ara.  
 
Sr. Coll: els diners de la paga extra estan reservats.  
 
Sr. Inglada: la piscina ha augmentat, el futbol ha augmentat, el comerç i turisme ha 
baixar molt deu ser que no es preveu cap activitat. No trobo els ajuts socials. Aquest 
pressupost és un copiar pegar de l’any passat. Socialment estem apartats de la gent 
que té problemes, dels joves, sense habitatge social. Parlem de que els govern han 
de canviar, no podem seguir amb els mateixos paràmetres i els Ajuntaments no 
estan canviant, no hi ha polítiques de participació de la ciutadania en el pressupost i 
en les polítiques municipals. L’Ajuntament es porta igual amb el Sr. Avelino i la Sra. 
Núria, els pressupost es fa des de d’alt sense participació. La radio es va dir que 
s’autofinançaria i resulta que la despesa s’ha incrementat. Estic en contra d’aquest 
pressupost.  
 
Sr. Guasch: s’ha comptat una partida per treure el concurs de gestió de l’aigua, per 
import d’uns 50.000 euros l’any.  
També ho farem amb el manteniment de l’enllumenat públic, amb un cost d’uns 
70.000 o 80.000 euros.  
 
Sr. Menéndez: estamos ante un presupuesto donde los ingresos aumentan, más del 
82% de las inversiones es para las que ya se preveían en 2013 aquí vemos la 
incapacidad de la gestión municipal, hay algunos que no deberían cobrar por lo que 
hacen por el municipio. Va siendo hora que se hagan las voreres del Priorat.  
En ingresos de 2013 hay reconocidos mas de 60.000 euros, y resulta que se ha 
vuelto a presupuestar lo mismo que en 2013. Igual pasa en plusvalía. 
No se presupuesta nada en ingresos de la Escola Bressol. 
En despeses, la riera puede bajar el precio de adjudicación y luego nos encontramos 
que se certifica más. Gastos millonarios a destinar en lugar que no es titularidad 
municipal y que es dudosa la dinamización comercial.  
No sabemos si existe proyecto deportivo, en cambio se gasta mucho con el leasing.  
En la prensa se ha dicho que con la subvención se paga electricidad, gasoil y otros 
gastos y no es así.  
Sigue apareciendo transferencia de 25.000 euros a otro Ayuntamiento.  
Se incrementa mucho la electricidad del agua, en un 68%. 
Incremento del 180% de los costos de la luz. Que Dios nos coja confesados que no 
tenemos empresa de mantenimiento.  
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Abandonan la gestión preventiva de los animales peligrosos.  
Se prevé un aumento en servicios sociales pero absolutamente insuficientes.  
Se incrementa en un 13,7% las aportaciones a la Fundación, se prevén 500 euros 
cuando el año pasado no se ingresó nada.  
Destaca el incremento en el CEIP en un 85% en luz.  
Continúa con la escalada de costes la Radio Municipal.  
En formación se incrementa mucho, queremos que se explique el destino.  
No se promociona adecuadamente la obra del Sr. Cañas, no se vende obra.  
 
Sra. Alcaldessa: per part de la Fundació s’ha fet molta exposició però no he vist a 
ningú de vostès, no esteu en cap acte.  
 
Sr. Menéndez: quizás usted va a los actos para hacerse ver. Estamos diciendo que 
no están haciendo nada para vender su obra.  
 
Sra. Fernandez: el que ha sobrat de serveis socials s’ha destinat al Banc 
d’Aliments.  
El pressupost de serveis socials ho he fet amb assessorament del Consell Comarcal, 
Assistenta Social, bonificats de l’aigua hem passat de 7 a 30. És un dels pocs pobles 
que es donen aliments frescos. Jo he demanat l’Assistenta Social i m’han donat per 
5 setmanes, a Banyeres es triga com a molt la setmana següent. S’ha previst allò 
necessari. 
  
Sr. Merino: estoy de acuerdo con Luis, el presupuesto ha de ser mas pactado y 
consensuado, ya no hay dos partidos, y nos deberíamos abrir mas en este sentido. 
A ver si a través del ROM vamos caminado por el sendero de la participación. La 
situación de crisis reclama mayor inversión y descenso de impuestos. Vamos a 
intentar bajar la tasa de basuras y reactivar la economía con las obras 
contempladas. El uso público de la zona de la riera permite que transiten los 
ciudadanos. El dominio público hidráulico también son los acuíferos y deberíamos 
plantear políticas.  
 
Sr. Menéndez: una buena inversión seria hacer un centro de día.  
 
Sr. Acosta: sobre el campo de fútbol antes teníamos velas ahora tenemos focos, 
hemos pasado de jugar sábados tarde a domingo mediodía para ahorrar luz. Se 
gasta mucha mas agua para un campo de tierra que uno de hierba, se ha 
incrementado la subvención porque nos encargamos de la limpieza.  
 
Sr. Guasch: s’ha previst mes import per la llum perquè s’incrementa. Les voreres ja 
ho voldríem tenir, recordaràs que estava previst pel PUOSC 2013 però ens ho han 
posat pel 2014.  
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 
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� Vots a favor: 6 vots de CIU i PP 
� Vots en contra: 5 vots de PSC i ICV 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.   
 
 
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 20.30 
hores, donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico. 
 
Banyeres del Penedès, 23 de desembre de 2013. 
 
 
Alcaldessa        Secretari- Interventor  
 
 
 
 
Núria Figueras Tuset      Joan Manel Ferrera 
 


