
ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    02 / 2016 
Caràcter:  Ordinària  
Data:   1 d’abril de 2016 
Horari:  21:00 hores 
Lloc:   Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilagrassa 
 
Assistents i quòrum: 
 
Sr. Jordi Serés i Aguilar (CiU), Alcalde. Presideix la sessió. 
Sr. Òscar Abascal i Abascal (CiU), 1r Tinent d’Alcalde.  
Sr. Jordi Petit i Segura (CiU), 2n Tinent d’Alcalde.  
Sra. Isabel Pérez i  López (CiU), Regidora. 
Sr. Jordi Capdevila i Mata (CiU), Regidor. 
Sr. Joaquim Guerrero i Sebastian (CP), Regidor. 
 
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acctal.  
 
No hi assisteix:   
 
Sr. Abelard Monjo i Solé (CiU), Regidor.  
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la 
present sessió, previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, 98.c) 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, i 90.1 del Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts 
següents: 
 
Ordre del dia: 
 
1/2-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 
1/2016, 02.03.2016.   
2/2- INFORME ALCALDIA LIQUIDACIÓ 2015, DECRET 21/2016 DE DATA 
26.02.2016. 
3/2- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ESTABILITAT RELATIU A LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA, 
EXERCICI 2015. 
4/2- RATIFICACIÓ DECRET 27/2016 DE DATA 01.03.2016, APROVACIÓ PLA 
PRESSUPOSTARI  A MIG TERMINI 2017-2018-2019. 
5/2- INFORME PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS PER A 2016. Pla de Tresoreria. 
6/2- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL PRIMER TRIMESTRE 2016, D’ACORD AMB EL RDL 
635/2014.  
7/2- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2016. 



8/2- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 
I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA. 
9/2- ADHESIÓ ALS ACORDS MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 
2015.04) I DEL SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.01) DEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM). 
10/2- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
   
Desenvolupament de la sessió:  
 
1/2- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm. 
1/2016, 02.03.2016.-  
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta 
sessió. 
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per 
unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment el componen. 
 
2/2- INFORME ALCALDIA LIQUIDACIÓ 2015, DECRET 21/2016 DE DATA 
26.02.2016.- 
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret 21/2016, de data 26 de febrer de 
2016, referent a l’aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic del 2015. 
 
“”DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 21/ 2016.-   
1. ANTECEDENTS 
1.1 En data 28.01.16  l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la 
corporació. 
1.2 En data 29.01.16 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació 
del pressupost del 2015. 
1.3. En data 29.01.16 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació. 
1.4 En data. 01.02.16 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del 
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit 
del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015. 
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 a 31 de desembre del mateix 
exercici, s'obté el següent resultat:  

1.5.1. Pressupost de despeses:  

 
 



Modificacions de despeses: 726.928,34

Pressupost definitiu de despeses: 1.474.902,72

Despeses autoritzades:

Despeses compromeses: 1.385.563,85

Obligacions reconegudes: 1.385.563,85

Despeses ordenades:

Pagaments realitzats: 1.057.108,25

Obligacions pendents de pagament: 328.455,60

2.  Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 445.824,92

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:

Pagaments realitzats: 168.370,91

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 276.852,36

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     605307,96

 
1.5.2. Pressupost d’ingressos: 
 
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 747.974,38

Modificacions d’ingressos: 726.928,34

Pressupost definitiu d’ingressos: 1.474.902,72

Drets reconeguts: 1.227.399,62

Drets anul·lats: 1.380,29

Devolució d’ingressos:

Recaptació neta: 503.361,36

Drets pendents de cobrament: 722.657,97

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 648.288,70

Baixes:

Recaptació: 526.478,04

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 85.625,08

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 808283,05  
 
 
1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
 



AJUNTAMENT DE               VILAGRASSA

Exercici Comptable: 2015

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 691.237,78 460.979,52 230.258,26

b. Altres operacions no financeres 534.781,55 867.920,36 -333.138,81

1. Total operacions no financeres (a+b) 1.226.019,33 1.328.899,88 -102.880,55

2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 56.663,97 -56.663,97

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 1.226.019,33 1.385.563,85 - 159.544,52
AJUSTOS:

0,00

0,00

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -159.544,52

 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 finançats amb romanent de                        tresoreria per 
a despeses grals. 

1.5.4. Romanent de tresoreria: 
 
 

1.5.5. Romanents de crèdit: 
 

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 57.208,79 €, i estan formats pels 
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 que en aquest cas no n’hi ha. 
  - Incorporació voluntària:  

- Viure al poble per import de 42.958,24 € 

AJUNTAMENT DE                    VILAGRASSA

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2015

1. (+) Fons líquids 56.678,75

2. (+) Drets pendents de cobrament 850.635,46

(+) del Pressupost corrent 722.657,97

(+) de Pressupostos tancats 85.625,08

(+) d'operacions no pressupostàries 42.352,41

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 724.948,40

(+) del Pressupost corrent 328.455,60

(+) de Pressupostos tancats 276852,36

(+) d'operacions no pressupostàries 119.640,44

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació 0,00

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària 0,00

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 182.365,81

II. Saldos de dubtós cobrament 23449,69

III. Excés de finançament afectat 0,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 158.916,12



- Aigua per import de 9.159,21 € 
- Cànon abocador CHE per import de 3.000,00 €  
- Infraestructures vàries per import de 2.091,34 € 

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, 
una vegada acordada la distribució del superàvit. 
 
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 capacitat de finançament per import de ... d'acord amb el 
següent detall: 
Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   

Ingressos no financers 1.226.019,33 

Despeses no financeres 1.385.563,85 

Dèficit no financer -159.544,52 
Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -20.324,28 

PTE 1.132,92 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 0,00 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  335,34 

Lísings 0,00 

Desp.Finançada Subv AAPP -502.727,95 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 1.206.827,97 

Despeses ajustades 883.171,24 

Capacitat de finançament 323.656,73 
 

 
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 2014 amb aquell 
que es desprèn de la liquidació del 2015. 
La despesa computable de l'exercici 2015 serà la no financera,  exclosos els interessos del 
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 

                                                      

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. 

 



Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions 
Locals, les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem 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. 

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2014 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2014 al 2015 és del 1,3% 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 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat 
local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 189,62 €. 
 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2014 
Liquidació exercici 

2015 

Suma cap.1 a 7 de despeses 
sense interessos 

1.003.742,15 1.380.798,50 

AJUSTOS (Càlcul despeses 
no financeres segons el SEC) 

0,00 0,00 

-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. 

0,00 0,00 

+/-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 0,00 

+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 

1.003.742,15 1.380.798,50 

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

0,00 0,00 



- Despesa finançada amb 
fons finalistes procedents de 
la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques 

136.752,84 502.727,95 

Unió Europea 135.000,00 382.003,34 

Estat   16.635,32 

Comunitat Autònoma   0,00 

Diputacions   104.089,29 

Altres Administracions 
Públiques 

1.752,84 0,00 

- 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 (1) 

866.989,31 878.070,55 

Taxa de referència de creix. 
del PIB (2) 

0,013   

Despesa computable 
incrementada per la taxa de 
referència   

878.260,17   

+ canvis normatius que 
suposen increments 
permanents de la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen 
decrements permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA 
DESPESA (EX. n-1) (4) 

878.260,17   

b) TOTAL DESPESA 
COMPUTABLE  (Exercici n) 
(5) 

  878.070,55 

Marge de compliment 

  189,62 

% Variació de la despesa 
computable (5-1/1)   1,28% 

 

 

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  

 

El volum de deute viu a 31/12/2015, 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) 691.237,78 
2 (-) CCEE 6.568,44 
3 (-) QQUU  74.657,70 
4 (-) ALTRES 0,00 

5   

Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-
4) 610.011,64 

6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 405.646,16 
7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 66,50% 

 

1.8.2. Període mig de pagament 

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -4.6210 dies.  

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. 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 LOEPSF,  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. Atesa 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 superàvit. 
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: 

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes consolidats 
figura a la part . 
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.“” 
 
L’Ajuntament Ple se’n dóna per assabentat i conforme. 
 
3/2- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ESTABILITAT RELATIU A LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA, 
EXERCICI 2015.-  
Tot seguit es dona compte de l’informe d’estabilitat relatiu a la liquidació del pressupost 
de l’Ajuntament de Vilagrassa, de l’exercici del 2015. 
 
“”INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE 
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL 
DEUTE AMB MOTIU DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 
(Aquest informe el determina 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). 
1. IDENTIFICACIÓ 
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde, President 
1.2. Caràcter: preceptiu 
1.3. Títol: Informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,  la 
regla de la despesa i límit del deute públic en la liquidació de l’exercici 2015. 
2. ANTECEDENTS 
2.1. En data 28.01.16 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la 
corporació. 
2.2. En data 29.01.16 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació 
del pressupost del 2015. 
2.3. En data 29.01.16 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació. 
2.4 D'aquest informe es calculen els objectius del compliment del principi d'estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del 
pressupost de l'exercici 2015, que es detallen a continuació: 
 

2.5.Estats consolidats 

2.5. Entitats que composen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord amb 
el sistema europeu de comptes nacionals i regionals. 



2.5.1. Agents que constitueixen l'Administració local. 
a) Entitat local: Ajuntament de Vilagrassa. 
2.5.2. Resta d’unitats. 
No és objecte d’informació. 
2.6. 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 pressupost2 
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 capacitat de finançament per import de 323.656,73 € d'acord 
amb el següent detall: 
 
Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   
Ingressos no financers 1.226.019,33 
Despeses no financeres 1.385.563,85 
Dèficit no financer -159.544,52 
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  -20.324,28 
PTE 1.132,92 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  335,34 
Lísings 0,00 
Desp.Finançada Subv AAPP -502.727,95 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 1.206.827,97 
Despeses ajustades 883.171,24 
Capacitat de finançament 323.656,73 

 
 
2.7. 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 2014 amb aquell 
que es desprèn de la liquidació del 2015. 
La despesa computable de l'exercici 2015 serà la no financera,  exclosos els interessos del 
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 

                                                      

2 Per 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. 

 



Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions 
Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació 
del 2014 i, si escau, aplicarem 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. 

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2014 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2014 al 2015 és del 1,3% 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 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat 
local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 189,62 €. 
 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2014 
Liquidació 

exercici 2015 
Suma cap.1 a 7 de despeses 
sense interessos 

1.003.742,15 1.380.798,50 

AJUSTOS (Càlcul despeses 
no financeres segons el 
SEC) 

0,00 0,00 

-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. 

0,00 0,00 

+/-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 0,00 
+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 

1.003.742,15 1.380.798,50 

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

0,00 0,00 

- Despesa finançada amb 
fons finalistes procedents 
de la Unió Europea o 
d'altres Administracions 
públiques 

136.752,84 502.727,95 

Unió Europea 135.000,00 382.003,34 
Estat   16.635,32 

Comunitat Autònoma   0,00 
Diputacions   104.089,29 

Altres Administracions 
Públiques 

1.752,84 0,00 

- 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 (1) 

866.989,31 878.070,55 

Taxa de referència de creix. 
del PIB (2) 

0,013   

Despesa computable 
incrementada per la taxa de 
referència   

878.260,17   

+ canvis normatius que 
suposen increments 
permanents de la recaptació 
(3) 

0,00   

- canvis normatius que 
suposen decrements 
permanents de la recaptació 
(3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA 
DE LA DESPESA (EX. n-
1) (4) 

878.260,17   

b) TOTAL DESPESA 
COMPUTABLE  (Exercici 
n) (5) 

  878.070,55 

Marge de compliment 
  189,62 

% Variació de la despesa 
computable (5-1/1)   1,28% 

2.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 

2.8.1. 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. 

El volum de deute viu a 31/12/2015, 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) 691.237,78 
2 (-) CCEE 6.568,44 
3 (-) QQUU  74.657,70 
4 (-) ALTRES 0,00 

5   
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-
2-3-4) 610.011,64 

6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 405.646,16 
7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 66,50% 

 
2.8.2. Període mig de pagament 

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -4,6210 dies.  

3. FONAMENTS DE DRET 
Es fonamenta en la normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector 
públic local, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament 
d'informació. 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 
• Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic. 
• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. 
• Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic. 
• 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). 
• 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, 3ª edició. IGAE. 
• 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. 



4. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU 
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I 
SOSTENIBILITAT 
4.1. La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no 
financeres, el qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una capacitat de 
finançament de 323.656,73 euros. 
4.2. La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015 compleix la regla de 
la despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del 
pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 189,62 €. 

4.3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 66,50 %. 
4.4. Incompliment sense/amb pla econòmic financer vigent. 
No s’escau. 
Vilagrassa, 1 de febrer de 2016  
L’interventor acctal. Jordi Martí i Gasull.””                            
 
L’Ajuntament Ple se’n dóna per assabentat i conforme. 
 
4/2- RATIFICACIÓ DECRET 27/2016 DE DATA 01.03.2016, APROVACIÓ PLA 
PRESSUPOSTARI  A MIG TERMINI 2017-2018-2019.-     
Atès que l’Alcaldia en data 01.03.2016, va dictar el Decret núm. 27/2016, el qual és del 
tenor literal següent: 
 
“”DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 27 / 2016.- 
APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 
2017-2019. 
1. ANTECEDENTS 
En data 01.03.16 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla 
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del 
deute públic i la regla de la despesa. 
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla 
pressupostari a mig termini per als exercicis 2017 a 2019, prenent com a base el 
pressupost liquidat de l’exercici 2015 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2016. 
Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la 
seva realització. 
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos 
d’actuació d’aquest mandat.  
2. FONAMENTS DE DRET 
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial, estableix que les Administracions Públiques 
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels 
seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària 
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.  
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, 
entre altres paràmetres: 
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la 
seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com 
l'impacte de les mesures previstes per al període considerat 



- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i 
despeses. 
-  Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques. 
2.2. L’article 6 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, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs 
pressupostaris. 
2.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat 
per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic, en el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es 
destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, 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 de deute. 
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina 
les regles especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat 
d'invertir  quan es tracti d'ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de 
tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en 
termes consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran 
invertir sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a amortitzar 
operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de 
comptabilitat nacional.  
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2014, les consideracions a tenir en 
compte en relació a la distribució d'aquest superàvit. 
Fent ús de les facultats conferides per l’article 53.1 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 
i per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
RESOLC:  
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, d’acord 
amb el següent detall: 
 

  LIQUIDACIÓ 
PREV 
LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2015 2016 2017 2018 2019 
Capítol 1 199.700 247.298 252.244 257.289 262.435 
Capítol 2 5.551 7.000 7.140 7.283 7.428 
Capítol 3 227.638 238.151 195.193 195.193 195.193 
Capítol 4 222.794 196.414 146.880 149.818 152.814 
Capítol 5 23.621 4.815 4.911 5.010 5.110 
Ingressos corrents  679.304 693.679 606.369 614.592 622.980 
Capítol 6 0 0 0 0 0 
Capítol 7 534.782 27.000 0 0 0 
Ingressos de capital 534.782 27.000 0 0 0 
Capítol 8 0 14.251 0 0 0 
Capítol 9 0 0 0 0 0 
Ingressos financers 0 14.251 0 0 0 
INGRESSOS 
TOTALS  1.214.085 734.929 606.369 614.592 622.980 
            



DESPESES 2015 2016 2017 2018 2019 
Capítol 1 227.539 237.978 242.737 247.592 252.544 
Capítol 2 222.586 265.586 270.898 276.316 281.843 
Capítol 3 7.179 9.868 4.068 4.068 4.068 
Capítol 4 2.810 2.253 0 0 0 
Capítol 5 0 16.300 0 0 0 
Despeses corrents  460.114 531.985 517.703 527.976 538.454 
Capítol 6 836.145 146.244 0 0 0 
Capítol 7 0 0 0 0 0 
Despeses de capital 836.145 146.244 0 0 0 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 56.664 56.700 99.611 160.125 86.616 
Despeses financeres 56.664 56.700 99.611 160.125 86.616 
DESPESES TOTALS  1.352.924 734.929 617.315 688.101 625.071 
        
  2015 2016 2017 2018 2019 
Resultat pressupostari  -138.838,21 0,00 -10.946,03 -73.508,53 -2.090,18 
+Crèdits gastats 
finançats amb romanent 
de tresor.desp.grals.  0,00 0,00 99.611,46 160.124,77 86.616,24 
+Desviacions de 
finançament negatives 
de l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-Desviacions de 
finançament positives 
de l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Resultat pressupostari 
ajustat  -138.838,21 0,00 88.665,43 86.616,24 84.526,06 

Segon.- Trametre, abans del 14 de març,  el pla pressupostari a mig termini (període 
2017-2019) al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix 
l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 
Tercer.- Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que es celebri.“” 
 
Votació: L’Ajuntament Ple per unanimitat dels sis membres presents, dels set que 
legalment el componen, va acordar ratificar en tots els seus punts el Decret de l’Alcaldia 
número 27/2016 referent al pla pressupostari.  
 
5/2- INFORME PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS PER A 2016. Pla de Tresoreria.- 
Atès que per tresoreria i intervenció s’ha elaborar el pla de disposició de fons per a 2016 i 
que contempla la prelació de pagaments i d’ingressos, amb el detall de la disposició de 
fons, periodicitat i cadència. 
Atès el que disposen els fonaments legals següents: 
- RD 250/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la LRHL RDL 2/2004, de 5 de març 
(articles 65 i 187). 
- Bases d’execució del pressupost vigent. 
- OM HAP/1781/2013, de 20 de setembre, instrucció de comptabilitat. 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre i Llei 15/2010 de 5 de juliol. Mesures contra la 
morositat. 
- Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat. 



- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, període mig de pagament. 
S’informa al Ple de l’Ajuntament de dit pla de disposició de fons, pel seu degut 
coneixement, el qual ha estat publicat a la web municipal.  
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.  
 
6/2- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL PRIMER TRIMESTRE 2016, D’ACORD AMB EL 
RDL 635/2014.  
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de 
publicació en els portal web, així com les condicions de retenció de recursos dels règims 
de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els proveïdors, 
d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
Per tant, en compliment de dita normativa cal procedir a donar compte al Ple dels 
indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les 
operacions pagades i de les operacions del pendent de pagament corresponents al període 
que a continuació s’indica, en termes econòmics, segons el resum definitiu que consta a 
l’expedient, que és el següent: 
 

1r  
trimestre de 

2016 

Període mig 
de pagament 

Ràtio 
operacions 

pagades 

Import 
operacions 

pagades 

Ràtio 
operacions 
pendents de 
pagament 

Import 
operacions 
pendents de 
pagament 

 3,60516 -0,53004 25.219,21 7,10593 29.789,61 
 
De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del 
sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Vilagrassa no supera el termini 
màxim de pagament previst en la normativa de morositat. 
Així mateix s’informa que ja s’ha comunitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i s’ha publicat a la web municipal.  
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.  
 
7/2- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2016.- 
Per poder atendre les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació és insuficient en el pressupost ordinari de l’exercici del 2016 o no hi ha 
consignació, es necessita tramitar l’expedient de suplements i/o d’habilitació de crèdits 
mitjançant majors i/o nous ingressos o transferència amb subjecció a les disposicions 
vigents. 
S’ha emès l’informe favorable de secretaria intervenció, per la qual cosa a proposta del 
Regidor de Finances Sr. Abelard Monjo i Solé, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, 
per unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2016, dins del 
pressupost d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2016, amb el detall següent: 
 
1. Habilitació: Crèdits extraordinaris  
C.O. C.F. C.E.  Descripció    Augment           Previsió 

 Import / euros  Final 



1 161 22101 02 Cànon aigua 21.500,00 21.500,00 
1 153 60000 01 Adquisició finca rústica vial 2.700,00 2.700,00  
1 450 60122 01 Execució pàrquing camions 20.759,94  20.759,94 
1 450 60129 01 Certificació addic. Serv PAU 5-6 40.613,12 40.613,12 
1 454 61918 01 Execució camí unió Altet-Pont 5 ulls 6.280,66  6.280,66 
    Suma 91.853,72 
   Total augment 91.853,72 
1. Majors i/o nous ingressos  
C.O. C.F. C.E. Descripció    Alta     Previsió Restant 

Import / euros       Final Partida 
1  30002 Cànon aigua ACA                         24.000,00           24.000,00  
1  30003 Conservació comptadors                 5.200,00             5.200,00  
1  46100 Diputació, ajut directe                   25.000,00          25.000,00 
1  87001 Romanent líquid de tresoreria       27.673,06           41.923,61  116.992,51 
    Suma                                 81.873,06 
2.Transferències: consignació de despeses amb crèdits de baixa   
C.O. C.F. C.E. Descripció     Baixa           Previsió 

Import / euros  Final 
1 929 500 Fons Contingència 9.980,66  6.319,34 
    Suma 9.980,66 
   Total augment 91.853,72 
 
Segon.- Que s’exposi al públic pel termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 
un edicte en el tauler d’anuncis i en el BOP.  
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i restarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’ulterior acord de l’Ajuntament. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Cinquè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
8/2- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 
2016 I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA.- 
Atès que s’han confeccionat els padrons fiscals corresponents a les taxes del primer 
trimestre de l’exercici de 2016. 
De conformitat amb el previst a l’article 102 i concordants , de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, a proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i 
Aguilar, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per  unanimitat dels sis membres 
presents, dels set que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar els padrons fiscals corresponents a les taxes municipals del primer 
trimestre de l’exercici de 2016, que tot seguit s’indiquen: 
- Taxa pel subministrament d’aigua potable. (ordenança fiscal núm. 24). 
- Taxa de clavegueram (ordenança fiscal núm. 13).  
Segon.- Establir els calendaris de cobrança següents: 
a) Per la taxa pel subministrament d’aigua potable i per la taxa de clavegueram, el període 
comprès entre el 14 d’abril de 2016 i el 14 de juny de 2016, ambdós inclosos, en període 
voluntari. 
b) Transcorregut aquest període voluntari, s’iniciarà el període executiu amb recàrrec del 
5 % fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada 
aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 % de l’import del deute no 
ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la 
providència de constrenyiment. Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats 



serà exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20 % de l’import del deute no 
ingressat més els interessos de demora.  
Tercer.- De conformitat amb el previst a l’article 102.3 de la Llei 58/2003, LGT i a 
l’article 12 del RDL 2/2004, TR LRHL, es publicarà el present acord en el BOP, als 
efectes d’examen i presentació d’al·legacions o reclamacions. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Cinquè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com 
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.  
 
9/2- ADHESIÓ ALS ACORDS MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 
2015.04) I DEL SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.01) 
DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM).-  
(...) 
Primer.- Que l’ AJUNTAMENT DE VILAGRASSA s’adhereix a l’Acord marc del 
servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.01) adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de 
Mediador de l’Ajuntament. 
Segon.- Que l’ AJUNTAMENT DE VILAGRASSA s’adhereix a l’Acord marc del servei 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i 
contracte les Pòlisses que a continuació s’indiquen:  
(_X_) Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la mercantil: Segurcaixa 
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.  
(___) Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros.  
(___) Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en 
España. 
(_X_) Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance 
PLC, Sucursal en España. 
(_X_) Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a 
favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. 
(___) Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 
Sucursal en España. 
Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per 
part de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local. 
Quart.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( C/ 
Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona) 
Cinquè.- Per a dur a terme aquestes adhesions a les pòlisses licitades, s’han d’anul·lar en 
temps i forma les pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a Ferrer&Ojeda 
perquè pugui anul·lar els contractes o pòlisses actuals amb les companyies asseguradores.   
Sisè.- Facultar l'alcalde per a subscriure i signatura dels documents necessaris relacionats 
amb els objectius i obligacions previstos en els esmentats acords.  
 
10/2- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
Mocions.- 
No se’n presenta cap. 
 
Resolucions.-  



Per ordre del Sr. Alcalde, el Sr. secretari acctal. dóna compte al Ple de la Corporació de la 
relació de Decrets dictats per l’Alcaldia des del dia 18 de desembre de 2015, fins a la data 
d’avui, del núm. 231 al  245 del 2015 i del núm. 1 al núm. 37 del 2016, els quals es 
troben a disposició dels membres del Consistori a Secretaria. L’Ajuntament Ple se’n dona 
per assabentat.  
 
Precs i preguntes.-  
Precs:  
Obert el torn de precs, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del mateix. 
 
Preguntes: 
Obert el torn de preguntes, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del 
mateix. 
 
TANCAMENT.- I essent les vint-i-una hores i vint-i-nou minuts, i no havent-hi més 
assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén 
la present acta per a constància i validesa de tot el que s’ha informat, o acordat, si de cas, 
que signarà el senyor President juntament amb mi, el secretari acctal. que en dono fe. 


