ACTA 13/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2011
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Montserrat Portabella Darnés (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC-PM)

Campdevànol, 14 d’octubre de 2011

Quan són les 14:00 hores i sota la
Presidència de l’Illm. Sr. Joan Manso i
Bosoms, alcalde de la Corporació, es
reuneixen en la Sala de Sessions els
regidors/es que consten al marge.

Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)

La reunió té per objecte la celebració
Excusen:
de la sessió convocada en legal forma,
Marta Bardulet Farrés (CiU)
en primera convocatòria.
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució
GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.C. del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al
següent:
ORDRE DEL DIA:
1.
2.

Ratificació de la convocatòria
Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2010

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde declara oberta la sessió, excusa l’assistència del regidors absents i
seguidament es tracta l’únic punt de l’ordre del dia:
1. Ratificació de la urgència de la convocatòria
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L’alcalde explica que la urgència ve motivada per la obligatorietat de
sotmetre al Ple l’aprovació de Compte General de 2010 abans del 15
d’octubre per a la seva tramesa a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
La proposta d’urgència s’aprova per unanimitat dels 8 membres assistents dels 11
que de Dret integren la corporació
2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2010
En compliment de l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març per qual
s’aprovà el text refós de Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Comissió
Especial de Comptes ha procedit a l’examen del compte general del
pressupost de l’Ajuntament de Campdevànol corresponent a l’any 2010, a
quin efecte ha tingut a la vista dit compte juntament amb els documents
corresponents.
Examinats els documents i resultant que confronta el referit compte general
amb el respectiu pressupost, els acords de modificació de l’estat de despeses
i d’ingressos, la liquidació del pressupost, i els manaments de pagament que
amb llurs justificants han estat posats a disposició de la Comissió, més els
manaments d’ingrés corresponents que la mateixa comissió també ha pogut
examinar i confrontar, així com el resultat de l’acta d’arqueig a 31 de
desembre de 2010 referent a fons del pressupost, la Comissió considera que
queda degudament justificat dit compte.
Vistos els informes favorables de la Comissió Especial de Comptes celebrats
els dies 8 de setembre de 2011 i 14 d’octubre de 2011 del Compte General
del pressupost de l’exercici 2010, i resultant que durant el període d’exposició
pública segons anunci publicat al BOP núm. 176 de data 14 de setembre de
2010, no s’han presentat reclamacions al respecte,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici 2010.
2. Continuar la tramitació legal corresponent
El regidor Sr. Soler explica la proposta:
Finalitzat l’exercici pressupostari 2010 i d’acord amb la normativa vigent cal
elaborar el Compte General de l’entitat local, posant de manifest la gestió realitzada
en la vessant econòmica, financera, patrimonial i pressupostària.
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Resum tramitació: la Comissió Especial de Comptes ha d’emetre un 1er. Informe. El
compte general s’exposa al públic per un termini de 15 dies i 8 dies més, amb
inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la Província. Desprès fa el 2n. informe i el
sotmet al Ple per a la seva aprovació.
LLIURAMENT A L’ÚS GENERAL: Finalitzat l’exercici del 2010 es van lliurar de l’ús
general actuacions per valor de 115.517,69 €.
AMORTITZACIONS: En funció de la seva antiguitat i la naturalesa dels béns, s’han
efectuat les amortitzacions de l’immobilitzat següents:
Amortització de l’immobilitzat immaterial 2.785,05 €
Amortització de l’immobilitzat material
236.344,22 €
TRESORERIA: L’exercici del 2010 es va tancar amb unes existències en Tresoreria
de 1.033.550,09 €, distribuïts en les entitats financeres que es detallen en el
contingut del Compte General. Atès que l’Ajuntament tenia concertada una pòlissa
de crèdit de 750.000 euros al tancament de l’exercici, l’import real seria de
283.550,09 euros
ESTAT DEL DEUTE (PRÉSTECS): La suma del capital pendent d’amortitzar (Deute
Viu) a 31/12/2010 era de 1.604.453,99 € en les diferents operacions que es
detallen:
Operacions a llarg termini : 1.546.187,54 €
Operacions a llarg termini (devolució PTE 2008): 58.266,45 €
Total deute viu a 31/12/2010: 1.604.453,99 €
La ràtio legal de deute viu s’obté del quocient entre el deute viu a 31 de desembre i
els ingressos corrents de l’ens local. El resultat obtingut s’ha de multiplicar per 100
per tal d’expressar-lo en percentatge: Ratio legal de deute viu: 63,47 %
Altres magnituds referides a l’endeutament en finalitzar l’exercici del 2010 són les
següents:
Càlcul de l’estalvi net i la ràtio legal d’estalvi net:
Aquestes magnituds s’obtenen efectuant els càlculs següents:
- Drets ordinaris liquidats a 31-12-10 (Cap.1 a 5)
2.527.897,27
- Obligacions reconegudes a 31-12-10 (Cap. 1, 2 i 4)
-2.266.953,50
- Suma anualitats teòriques dels préstecs concertats
-196.920,15
- Romanent de tresoreria 2009 per despeses generals utilitzat per
+0,00
modificacions de pressupost 2010
- Estalvi net
64.023,62
Estalvi net (positiu): 64.023,62 €

4

La ràtio legal s’obté dividint l’estalvi net pels drets reconeguts nets dels capítols 1 a
5. El resultat obtingut s’ha de multiplicar per 100 per tal d’expressar-lo en
percentatge: Ratio legal d’estalvi net (positiu): 2,54 %
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST: Ja va ser aprovada per Decret de
l’alcaldia de data 15/03/2011 i se’n va donar compte al Ple següent. Les principals
magnituds pressupostàries són les següents:
Resultat pressupostari ajustat: 43.093,06 €
Romanent de tresoreria per despeses generals: 2.480,15 €
Tot i que aquestes són les principals magnituds del pressupost a 31-12-2010 s’ha
de tenir en compte que al dia d’avui la situació ha canviat a conseqüència del
pagament d’inversions pendents d’executar com ara la piscina municipal que va
finalitzar dins el primer semestre de 2011. Si es tenen en compte els pagaments
que es van fer a primers d’any la situació que resulta és molt diferent i fan que al
dia d’avui l’endeutament sigui del 76%, si comptem l’import de la pòlissa disposada
per fer front al pagament d’inversions de les que encara no hem rebut la subvenció.
La Sra. López demana al secretari que repassi les principals magnituds del
pressupost de 2010 que consten a l’informe d’intervenció de la liquidació del
pressupost que consta a l’expedient del Compte General.
L’alcalde mana al secretari que les llegeixi.
El secretari extreu de l’informe d’Intervenció de la liquidació del pressupost de 2010
les magnituds què demana la Sra. López següents:
“ SISÈ. El Romanent de Tresoreria:
...Com a resultat de totes aquestes operacions queda un romanent de Tresoreria
POSITIU per a despeses generals de 2.480,15 €.
NOVÈ. Càlcul de l’estalvi net i la ràtio legal d’estalvi net:
Estalvi net (positiu): 64.023,62
Ratio legal d’estalvi net (positiu): 2,54 %
DESÈ. deute viu i la ràtio legal de deute viu:
Total deute viu: 1.546.187,54
Ratio legal de deute viu: 61,16 %
La Sra. López explica que aquestes són les dades del tancament de l’exercici 2010
a 31-12-2010 en positiu i no pas les que ha volgut barrejar el Sr. Soler referents
als primers mesos de 2011. Demana expressament que constin les dades de
l’informe d’Intervenció que ha llegit el secretari.
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L’alcalde replica que la gestió del 2010 i dels quatre primers mesos de 2011 ens
està passant factura a l'actual equip de govern i que això és el que ha volgut deixar
molt clar en el Sr. Soler a la seva explicació.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels 8 membres assistents
dels 11 que de Dret integren la corporació.
I com que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió
quan són les 14:45 del migdia.
El secretari,

El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms
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