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ACTA DE LA SESSIÓ ORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ 
 
Identificació de la sessió 

 

NÚM SESSIÓ: 03/2019 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

DIA: 1 d’abril de 2019 

HORA: 21.35 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

ASSISTENS A LA SESSIÓ: 

 

Marcel Pujol Coll 

Mercè M. Perera Folguera 

David Prades Gené  

Judit Martí Borda 

Roger Comelles Viladrich  

Jordi Vicioso Canela  

 

 

EXCUSEN ASSITÈNCIA:  

 

Joana Farran Gual 

Caterina Pijuan Folguera 

Joan Boncompte Solé 

 

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet  

 

A Castellserà, a 1 d’abril de 2019, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la 

presidència del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient 

dels membres per a la vàlida realització de la sessió.  

 

Es passa a resoldre els següents: 

 

1. Aprovació, si escau, l’esborrany de les sessions anteriors. 

 

Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió ordinària 2/2019 

de data 8 de març de 2019, és aprovada per la unanimitat de tots els membres presents. 

 

2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 
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Clidom Energy SL Sala de vetlla 92,49 

  Pavelló 767,31 

  Piscines 77,40 

  Local l'esclat 41,44 

  Consultori mèdic 68,85 

  Ajuntament 166,65 

  Potabilitzadora 151,87 

  Deixalleria 74,33 

  Escoles El Terrall 301,28 

  Enllumenat públic c/ ponent 465,64 

  Enllumenat públic dr borrell 483,20 

  Enllumenat públic c/ urgell 838,03 

M Alba Minguell Cardeñes Agenda cultural gener-febrer 138,86 

Vunkers IT Experts SLU Telefonia i servei d'internet 177,22 

Repsol Butà Propà camp de futbol 51,40 

Hidrolleida SA Compra comptadors d'aigua 1.114,22 

Correus i Telègrafs Serveis postals 113,17 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Associació Alba Rentar roba reis 9,38 

Cooperativa d'Ivars Herbicides  57,56 

Castellsera Catering  Dinar musics festa major 2018 270,05 

Marc Roig Fornons Arreglar bufador 66,55 

Tashia SL Planta potabilitzadora 125,48 

Sistemas Digitales Corporales, SL Manteniment fotocopiadora 184,98 

Flyeralarm SL Flayers fira de l'hort 129,39 

Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d'Administració Local de Lleida 

14 Seminari actualització jurídica 220,00 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessorament urbanístic desembre 18 200,56 

Antonio Colomines SLU Carrers 56,46 

Endesa Energia XXI, SLU Casal d'avis 68,63 

Xavier  Garulo, SL Festa carnaval 127,03 

Edamar World Group SL Revisió extintors instal·lacions municipals 1.233,17 

Miravall Energies SL Llenya festa carnaval 178,23 

Eduard Segui- Ferreteria Material vari 188,18 

  Piscines 35,32 

  Esbravadora Makita 509,41 

Tecnitel SLU Reparació maq. Elevadora 129,95 

Cons per a la Gestió Residus Urbans Cànon residus febrer 1.300,72 

Puig Navas, SL Neteja poliesportiu 165,77 

Teixidó Associats Consellers SLU Treballs gestoria 278,60 

Eduard Segui Fontaneria SLU Comptadors d'aigua potable 205,14 

Eduard Segui Fontaneria SLU Comptadors d'aigua potable 12,48 

Roma infraestructures i Serveis SAU Pavimentació i dotació de serveis a l'av de 
l'esport 1a fase 

100.636,98 

La Ginesta S.L. Dinar carnaval 239,03 

Floristeria Julita Rams 145,00 

Toni Alferez Balcells Festes 500,00 
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Flyeralarm SL Díptics fira de l'hort 95,93 

Carme Vidal Folguera Festes 25,50 

Grifu SL Festes 80,43 

Tela Republic S.L. Festes 22,79 

Bo Chen Beng Quan S.L. Festes 12,50 

Lidia Vilanova Torres Festes 8,80 

Fusteria Prat Niñà Porta aixopluc 252,91 

 

 

TOTAL: 113.029,37€ 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

 

3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres. 

 

Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 

 

Expedient: núm.17/2019 

Expedient: núm. 18/2019 

Expedient: núm.19/2019 

Expedient: núm. 20/2019 

Expedient: núm. 21/2019 

Expedient: núm. 22/2019 

Expedient: núm. 23/2019 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

4. Aprovació, si escau, de la certificació núm. 1 i última de l’obra de 

“Pavimentació i dotació de serveis a l’Av. de l’Esport, fase 1 de Castellserà”.  

 

Vist que, en compliment d’allò disposat a l’article 198 i 210 de la LCSP, el director ha 
emès la certificació única de l’obra de “Pavimentació i dotació de serveis a l’Av. de 
l’Esport, fase 1 de Castellserà”; i vista aquesta certificació comprensiva de les obres 
executades durant els mesos de desembre 2018, gener, febrer i març de 2019.  
 
El Ple ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres única del projecte “Pavimentació i dotació de 
serveis de l’Av. de l’Esport, fase 1” per un import de 100.636,98€, amb càrrec al 
pressupost 2019, condicionat a l’aprovació de la modificació de crèdit per a la incorporació 
del romanent afectat d’incorporació obligatòria de l’exercici 2018.  
 
Segon.- Trametre la certificació la Diputació de Lleida per tal que trametin el pagament de 

la subvenció. 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  
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5. Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 

de l’Urgell i l’Ajuntament de Castellserà en matèria de serveis socials i altres 

programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

 

Atès que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que 

correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com 

delegats, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i 

preveu l’apartat 2 de l’esmentat article, que siguin les comarques les encarregades de 

suplir els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de competències pròpies 

dels serveis socials bàsics d’aquests municipis.  

 

Vist que el Consell Comarcal de l’Urgell ha tramès proposta del conveni amb els nous 

criteris de liquidació del servei amb vigència anualitats 2018-2019, als efectes de poder 

aplicar la liquidació del servei per habitant a partir de l’actual exercici.  

 

Per tot l’exposat el Ple ACORDA:  

 

Primer.- Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Urgell i 

l’Ajuntament de Castellserà en matèria de serveis socials.  

 

Segon.- Facultar a l’Alcalde per signar el Conveni aprovat així com tota la documentació que se’n 

derivi. 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

6. Aprovació, si escau, de la pròrroga del conveni amb el Departament 

d’Ensenyament del Pla experimental de primer cicle d’educació infantil a les 

escoles rurals. 

 

Atès que al punt 10 del conveni signat entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castellserà per a la 

implantació del primer cicle d’educació infantil a l’Escola Rural El Terrall - Zer Espernallac, 

estableix la possibilitat d’establir una pròrroga de forma expressa, amb l’acord de les dues 

parts, que haurà de ser signada abans de 31 de maig del curs corresponent, i per tal 

d’elaborar la corresponent addenda del conveni establint la pròrroga pel curs 2019-2020, 

 

El Ple ACORDA:  

 

Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni entre el Departament d’Ensenyament i 

l’Ajuntament de Castellserà del Pla experimental del primer cicle d’educació infantil de les 

escoles rurals, pel curs 2019-2020.  

 

Segon.- Tramitar la sol·licitud de la pròrroga del conveni al Departament d’Ensenyament 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 
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7. Aprovació, si escau, de les festes locals corresponents a l’any 2020. 

 

Atès que s’ha de trametre al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya la proposta de les dues festes locals per l’any 2020. 

 

Per això, el Ple acorda: 

 

Primer.- Aprovar les festes locals del municipi de Castellserà, que seran els dies 20 de 

gener de 2020 i 11 de maig 2020.   

 

Segon.- Trametre el present acord als Serveis Territorials del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies a Lleida. 

 

Tercer.- Facultar l’alcalde per el desenvolupament del present acord. 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

 

8. Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions de les 
Corts Generals del dia 28 d’abril de 2019. 

Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de la mesa 
electoral que s’ha de constituir el dia 28 d’abril de 2019 per a les eleccions a les Corts 
Generals, convocades pel Reial Decret 129/2019, de 4 de març. Del sorteig resulten les 
persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs que per a 
cadascuna s’indica. 
 

 

SECCIÓ: 1        MESA: 1 

 

TITULARS: 

 

PRESIDENT: INDAURA FARRAN RIVERA  

1R VOCAL: DAVID GARCIA ALVA  

2N VOCAL: MAGDALENA CASALS BRESCO  

 

SUPLENTS: 

 

DEL PRESIDENT: MARIA PILAR BUREU JALA  

DEL PRESIDENT: ESTER VILALTA DOMINGUEZ  

DEL 1R VOCAL: JOSEP PAMPOLS MASO  

DEL 1R VOCAL: NÚRIA BONCOMPTE TORRES  

DEL 2N VOCAL: MARIA MORET CONDEL  

DEL 2N VOCAL: ALEX MAS GURRERA   
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També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat 

acreditatiu del mateix. 

 

9. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia, decret 28/2019 d’aprovació de la liquidació 
corresponent a l’exercici 2018. 

Es dona compte del següents decrets: 

026/19 Inici expedient liquidació   
027/19 Contractació Juan Sánchez. Reforç brigada març 2019 
028/19 Aprovació liquidació exercici 2018   
029/19 Aprovació pla pressupostari a mig termini pel període 2020-2022 
30/19 Acceptació renúncia de dos nínxols.    
31/19 Llicència urbanística. Ramaderia Eroles, S.L.  
32/19 Incorporació de Romanent. Modificació de crèdit 1/2019 

  
                           

El Sr. Alcalde dona compte de la resolució 28/2019, de 8 de març de 2019, per la qual s’ha 
aprovat la liquidació del Pressupost municipal corresponent a l’exercici 2018.  

D’acord amb l’establert a l’article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, es dona compte al Ple la 
resolució d’alcaldia per la qual s’aprova la liquidació del Pressupost relatiu a l’exercici 2018, 
segons es transcriu literalment: 

1. ANTECEDENTS 

 

1.1 En data 1 de març de 2019, l’alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la 

corporació. 

 

1.2 En data 4 de març de 2019 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació 

del pressupost del 2018. 

 

1.3. En data 5 de març de 2019 la interventora va emetre informe sobre el compliment dels 

resultats obtinguts a la liquidació. 

 

1.4 En data 6 de març de 2019 la interventora 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 2018. 

 

1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 a 31 de desembre del mateix exercici, 

s'obté el següent resultat:  

 

 

1.5.1. Pressupost de despeses:  
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1. Exercici en curs:

Pressupost inicial de despeses: 952157,46

Modificacions de despeses: 62252,62

Pressupost definitiu de despeses: 1014410,08

Despeses autoritzades: 965972,47

Despeses compromeses: 965972,47

Obligacions reconegudes: 852824,45

Despeses ordenades: 853824,45

Pagaments realitzats: 834736,49

Obligacions pendents de pagament: 19087,96

2.  Exercicis tancats :

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 80488,76

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: -232,01

Pagaments realitzats: 75643,61

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 4613,14

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     23701,1  
 

 

1.5.2. Pressupost d’ingressos: 

 

1. Exercici en curs:

Pressupost inicial d’ingressos: 952157,46

Modificacions d’ingressos: 62252,62

Pressupost definitiu d’ingressos: 1014410,08

Drets reconeguts: 947373,57

Drets anul·lats: 2814,44

Devolució d’ingressos: 0

Recaptació neta: 740979,5

Drets pendents de cobrament: 203579,63

2. Exercicis tancats :

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 227478,22

Baixes: 7468,08

Recaptació: 132134,44

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 87875,7

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 291455,33  
 

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
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AJUNTAMENT DE               DE CASTELLSERÀ

Exercici Comptable: 2018

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 810.954,81 719.586,54 91.368,27

b. Altres operacions no financeres 133.604,32 117.120,01 16.484,31

1. Total operacions no financeres (a+b) 944.559,13 836.706,55 107.852,58

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

3. Passius financers 0,00 17.117,90 -17.117,90

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 944.559,13 853.824,45 90.734,68
AJUSTOS:

0,00

0,00

71128,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 19.606,35

 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 380.693,24 €. Estan formats pels romanents 

d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en l'estat 

del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat: 

 

  - Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats, amb 

el següent detall: 
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- Partida 619.00.1532 Pavimentació de l’Av. de l’Esport per import de 71.128,33€. 

 

 

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 pressupost s'obté per 

diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia 

aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la 

pressupostària. 

 

 

L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 102.742,80€ d'acord amb el 

següent detall: 

 

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   

Ingressos no financers 944.559,13 

Despeses no financeres 836.706,55 

Superàvit no financer 107.852,58 

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -7.457,70 

PTE 2.347,92 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 0,00 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 939.449,35 

Despeses ajustades 836.706,55 

Capacitat de finançament 102.742,80 

 

 

 

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 2017 amb aquell que es desprèn de 

la liquidació del 2018. 

 

La despesa computable de l'exercici 2018 serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, 

la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i 

transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, les inversions 

financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del 2017 i, si escau, 

aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de 
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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 2017 a la qual aplicarem la taxa 

de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2017 al 2018 

és del 2,4% 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 

2017 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 11.434,22€. 

 

 

Concepte 

Liquidació 
exercici 2017 

Liquidació 
exercici 2018 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 785.584,60 836.706,55 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC) 

0,00 0,00 

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

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

+/-Execució d'avals.   0,00 

+Aportacions de capital.   0,00 

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

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

  0,00 

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

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 

+Préstecs   0,00 

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

  0,00 

Altres 

  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 

785.584,60 836.706,55 

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

  0,00 

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

85.162,00 130.908,03 

Unió Europea   0,00 

Estat   0,00 

Comunitat Autònoma 22.141,98 17.505,74 

Diputacions 63.020,02 105.652,29 

Altres Administracions Públiques   7.750,00 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació   0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 700.422,60 705.798,52 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,024   

Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

717.232,74   

+ 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) 717.232,74   
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b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   705.798,52 

Marge de compliment   11.434,22 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   0,77% 

 

 

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 31/12/2018, 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) 810.954,81 

2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 

3   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2) 810.954,81 

4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 154.535,79 

5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 

6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 19,06% 

 

 

 

1.8.2. Període mig de pagament 

 

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 3,62 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: 

 

G) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 

 

H) El resultat pressupostari de l’exercici 
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I) Els romanents de crèdit 

 

J) 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: 

 

A) Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, 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. 

 

 

3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
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De tot l’exposat, els membres assistents de la Corporació se’n donen per assabentats. 

 

10.Precs i preguntes. 

 

No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 22.15 
hores, de la qual s’estén la present acta. 

 

 

L’Alcalde,        En dona fe,  

        La Secretària,  

 

 

 

Marcel Pujol Coll               Anna Sentís Freixinet 
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