ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI PER A
LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL
RIPOLLÈS DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2016
Identificació de la sessió:
- Número: CP_01/2016
- Caràcter: ordinària
- Data: 16 de Març del 2016
- Hora inici: 19:15 hores.
- Hora acabament: 20:45 hores.
- Lloc: Sala Polivalent del Consorci per la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès
Natural del Ripollès, al C. Sant Miquel, número 44 de Ribes de Freser.
Presidència:
-

L'Il.lma. Sra. M. Immaculada Constans Ruíz, com a alcaldessa de l’Ajuntament de
Queralbs i Presidenta del Consorci d’Espais Naturals del Ripollès.

Hi són presents els vocals següents:
-

El Sr. Ferran Miralles Sabadell, en representació del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
El Sr. Pere Saló Manera, en representació del Departament de Territori i
Sostenibilitat de Girona.
El Sr. Lluís Costabella i Portella, en representació de la Diputació de Girona.
El Sr. Enric Gràcia Barba, en representació del Consell Comarcal del Ripollès.
El Sr. Josep Llimós i Camprubí, en representació de l’Ajuntament de Les Llosses.
L’Il·lma. Sra. Núria Pérez Desel, en representació de l’Ajuntament de Pardines.
L’Il·lm Sr. Josep Maria Corcuera pujol, en representació de l’Ajuntament de
Planoles.
La Sra. Fina Guix Sala, com a representant de l’Ajuntament de Ripoll.
El Sr. Ramon Gassó Girmé, com a representant de l’Ajuntament de Toses.
L’Ill·lma. Sra. Maria Carme Freixa i Bosch, en representació de l’Ajuntament de
Vallfogona de Ripollès.

No assisteixen a la present sessió els vocals següents:
-

El Sr. Jordi Tubau i Mitjavila, en representació de l’Ajuntament de Campdevànol.
Il·lm. Sr. Francesc Xavier Sala i Pujol, en representació de l’Ajuntament de
Camprodon.
El Sr. Joan Dordas i Riu, en representació de l’Ajuntament de Campelles.
El Sr. Eudald Picas i Mitjavila, en representació de l’Ajuntament de Gombrèn.
El Sr. Amadeu Rosell i Martí, en representació de l’Ajuntament de Llanars.
La Sra. Mª Teresa Buixeda Vilarrasa, en representació de l’Ajuntament de Molló.
La Sra. Núria Ibáñez i Resplandis, en representació de l’Ajuntament de Ribes de
Freser.
La Sra. Dolors Cambras i Saqués, en representació de l’Ajuntament de Sant Pau
de Segúries.
El Sr. Carles Fernández Amer, en representació de l’Ajuntament de Setcases.
La Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret, en representació de l’Ajuntament de
Vilallonga de Ter.
El Sr. José María Rodríguez León, en representació de l’Ajuntament d’Ogassa.
La Sra. Sandra Soler Garcia, en representació de l’Ajuntament de sant Joan de les
Abadesses.
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-

El Sr. Josep Maria Farrés i Penela, en representació del Consorci Ripollès
Desenvolupament.
El Sr. Ramon Orriols Alsina, en representació de la Moncomunitat de Monts de la
Propietat Privada de Castellar de N’Hug.

Hi són presents també:
-

El Sr. Jordi Faus i Colomer, Enginyer de Forests del Consorci per a la Protecció i
la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès.
El Sr. Santi Farriol Rafel, Responsable Coordinació EMPES del Departament de
Territori i Sostenibilitat.
El Sr. Albert Puigvert i Tuneu, com a Gerent del Consell Comarcal del Ripolès.
El Sr Enric Llauger, com assessor del diputat de la Diputació de Girona.

Estan assistits per la Sra. Magdalena Dulsat i Solà, secretària-interventora del
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès.
L’objecte de la sessió és celebrar en sessió ordinària el Consell Plenari del Consorci
per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès i tractar els
temes inclosos en el següent ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 3, celebrada el dia 24 de Novembre
de 2015.
2. Donar compte de les resolucions de Presidència.
3. Ratificar Resolucions de Presidència, si escau.
4. Donar compte dels acords adoptats en la comissió executiva.
5. Donar compte de les factures aprovades des de l’última sessió plenària.
6. Donar compte informe de secretaria intervenció en relació a la liquidació del
pressupost.
7. Donar compte la Resolució de Presidència referent a la liquidació del pressupost
general de l’exercici econòmic 2015.
8. Proposta d’aprovació d’una modificació per reconeixement extrajudicial de crèdit
exercici 2016.
9. Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit exercici 2016.
10. Proposta d’aprovació de la justificació econòmica del programa d’actuacions del
Departament de Territori i Sostenibilitat 2015.
11. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica del Departament de Territori
Sostenibilitat per a l’exercici 2016.
12. Proposta d’aprovació del programa d’actuacions Departament de Territori i
Sostenibilitat per a l’exercici 2016.
13. Donar compte de la concertació de la pòlissa de crèdit per cobrir les necessitats de
dèficit transitori de tresoreria del Consorci.
14. Donar compte de l’estat d’aprovació de la modificació dels Estatuts Reguladors del
Consorci.
15. Mocions d’urgència.
16. Informacions de Presidència i Direcció Tècnica.
17. Suggeriments, preguntes i interpel·lacions.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.
Abans de tractar cada un dels punts de l’ordre del dia, la sra. Presidenta agraeix a tots
els membres del Consell Plenari la confiança dipositada en la seva persona per el fet
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d’haver-la elegit com a Presidenta d’aquest Consorci. Diu també, que espera poder-ho
fer el millor possible en aquesta nova etapa.
Abans d’iniciar el punt número 13 de l’ordre del dia s’incorpora a la sessió el sr. Joan
Manso, President del Consell Comarcal del Ripollès.
Seguidament es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia una vegada el
secretari interventor ha comprovat l’existència de quòrum suficient perquè pugui ser
iniciada aquesta sessió, acomplint-se el previst en els articles 46.2.c) de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98.c) Text Refós de la Llei
Municipal i règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i el 90 del Reglament
Orgànic de Funcionament i Règim Jurídic de les corporacions.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NUM.3 DEL 24 DE NOVEMBRE DE
2015.
Sotmesa l’acta de la sessió anterior, número 3 celebrada el dia 24 de novembre de
2015, s’aprova sense esmenes, per unanimitat dels membres assistents.

2. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA.
NÚM. RP
113
114
115
116
117
118

DATA
18/11/2015
19/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
10/12/2015
10/12/2015

119
120
121
122

10/12/2015
10/12/2015
11/12/2015
14/12/2015

123 15/12/2015
124 21/12/2015
125 21/12/2015

126 23/12/2015

127
128
129
130
131
132
133
134
1

30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
16/01/2016

CONTINGUT
Aprovació factures F/2015/17 import 10.763,64€ i ADO 1.042,98€
Ordenar el pagament 9157,26€
ADO i pagament nòmines novembre 2015 i seguretat social octubre 2015
Autoritzar i ordernar el traspàs de 6.000,00€ de BBVA a Bankia
Autoritzar i ordernar el traspàs de 15.000,00€ de BBVA a Bankia
Nomenar Clavari del CEINR en Jordi Faus Colomer amb efectes 01 de gener 2016
Deixar sense efecte nomenament com a clavari al sr. Miquel Rovira i nomenar nou clavari a Immaculada
Constans
Aprovar factures emes amb relació E/2015/7 amb total de 14.836,43€
Aprovar factures F/2015/18 import 18.781,44€ i ADO O/2015/19 28.502,10€
Ordenar pagaments relació P/2015/10 import de 20.150,19€
Aprovar la primera pròrroga del contracte laboral subscrit amb Albert Baltasar Lucio fins 31/12/2016 (peó
forestal)
ADO i pagament nòmines desembre 2015 i seguretat social novembre 2015
Ordenar pagaments anuncis BOP modalitat urgent - publicació def pressupost i modificació crèdit
Iniciar els tràmits oportuns per a complir amb la notificació d’embargament de deute pendent interposada a la
Fundació Privada Televall per import de 413,40€ corresponents a les factures emeses per prestació de serveis
dels mesos de juliol, agost i setembre 2015 a l'Agencia Tributària.
Aprovar el contracte de permuta entre el vehicle Mitsubishi Montero 2.8. TDI GLX amb matrícula GI8005BG
(alienació) i el vehicle 4x4 Nissan Terrano amb matrícula B1837WM i número de xassís VSKKVNR20U0410109
(adquisició) per import de 3,300,00€.
Aprovació factures F/2015/19 import 13.576,44€ i ADO 36.956,25€
Ordenar el pagament relació P/2015/7 per import de 17.515,03€
Modificar retribucions bàsiques Arturo Navarro (capatàs forestal) i Xavier Sellas (peó forestal)
Aprovar abonament recuperació imports de supressió paga extraordinària del mes de desembre 2012
Aprovar factures emeses amb núm. Relació E/2015/8 per import de 2.090,96€
Aprovar relació comptable operacions domiciliades o càrrecs a compte fins a 31/12/2015
Aprovar factures relació F/2015/20 de 24.572,05€ i ADO relació O/2015/22 de 22.028,10€
Aprovar factures relació F/2015/21de 1.419,51€ i ADO relació O/2015/23 de 4.840,03€ - factura electrònica

2 18/01/2016 COMISSIÓ EXECUTIVA. Incoar expedient contractació tres peons forestals projecte "Salut i Crisi al Ripollès"
Iniciar tràmits per la contractació de treballs "Control de la Budleia Davidii a la vall del Freser i Rigard" en el
3 19/01/2016 marc de obra social la Caixa
Iniciar els per la contractació serveis de "Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del projecte -control
4 19/01/2016 de la Budleia Davidii a la Vall del Freser i Rigard"
a l’empresa EMC Enginyeria i Gestió de Projectes Ambientals SL amb NIF B65237265, mitjançant el
procediment del contracte menor, l’execució els serveis de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en
fase d’execució d’obres del projecte de control de la budleia a les valls del Freser i Rigard amb pressupost total
5 20/01/2016 de 3.301,10 (IVA inclòs).
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6 20/01/2016
7 20/01/2016
8 20/01/2016
9 27/01/2016
10 27/01/2016
11 01/02/2016
12 03/02/2016
13
14
15
16

04/02/2016
11/02/2016
11/02/2016
25/02/2016

Adjudicar a la FUNDACIÓ MAP amb NIF G17414905, mitjançant el procediment del contracte menor, l’execució
de les feines “Control de la Budleia Davidii a la Vall del Freser i del Rigard. Arrencada Manual i eliminació retes
in situ” amb pressupost total de 29.999,90€ més IVA fent un total de 36.299,88€.
COMISSIÓ EXECUTIVA. Contractar a tres peons forestals - eventual per circumstàncies de la producció
"Salut i Crisi" durant 6 mesos - inici 25/01/2016 fins 24/07/2016
Ordenar el pagament a l'Ajuntament de Toses de dipòsit de fiança 5% execució subhasta i el 25% del total de
l'aprofitament
ADO i pagament nòmines gener 2016 i seguretat social desembre 2015
Ordenar el pagament despeses P/2016/1 per import de 16.353,58€
COMISSIÓ EXECUTIVA. Iniciar tràmits per la contractació d'un quart peó forestal brigada "Salut i Crisi al
Ripollès".
COMISSIÓ EXECUTIVA. Contractar a un peó forestal - eventual per circumstàncies de la producció "Salut i
Crisi" durada 6 mesos- inici 15-02-2016 fins 14/08/2016
Deixar sense efectela relació contractual amb Fundació Televall pel servei de manteniment i assistència
informàtica
Aprovar factures relació F/2016/2 import 7.690,22€ i ADO O/2016/2 import 7.690,22€
Ordenar pagament despeses P/2016/2 per import de 6.989,73€
ADO nòmines treballadors febrer 2016 i seguretat social gener 2016

17 29/02/2016 Liquidació del pressupost exercici 2015 (detall acord 7)
18 01/03/2016 Aprovació factures relació F/2016/3 import 6.725,18€ i ADO O/2016/3 6.725,18€
19 01/03/2016 Aprovació relació comptable operacions despeses domiciliades o càrrecs a compte de
Inici contractació servei de desbrossada, marcatge, reparació i/o substitució de senyals en camins de la
20 01/03/2016 comarca del Ripollès
Adjudicar a l’empresa Dreams Forest amb NIF B55027213, mitjançant el procediment del contracte menor,
l’execució dels treballs de desbrossar, marcatge, reparació i/o substitució de senyals en camins de la comarca
21 02/03/2016 del Ripollès amb pressupost total de 9.492,03€ (IVA inclòs).
Modificació de crèdit núm. 01/2016 per la incorporació de crèdits a l'exercici 2015 en concepte paga extra
22 02/03/2016 desembre 2015
23 02/03/2016 Iniciar tràmits per a l'expeident de modificació d'extrajudicial de crèdit núm. 2/2016
24 07/03/2016 Aprovar factures relació F/2016/04 import 4.298,50€ i ADO O/2016/4 import 4.298,50€
25 07/03/2016 Ordenar pagament despeses P/2016/3
26 07/03/2016 Traspàs de fons de BBVA a Bankia per import de 10.000,00€
27 09/03/2015 Convocatòria sessió núm. 1/2016 de Comissió Executiva
28 09/03/2016 Convocatòria sessió núm. 1/2016 de Consell Plenari
29 09/03/2016 Incoar expedient modificació crèdit extraordinari núm. 3/2016

Els membres assistents queden assabentats de les resolucions de presidència
presentades.

3. RATIFICAR RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, SI ESCAU.
No s’escau.
4. DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA COMISSIÓ EXECUTIVA.

“
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “SALUT I CRISI”.
.../...
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni a subscriure amb el Consorci de Benestar
Social del Ripollès per a la contractació de persones en situació d’exclusió social a la
comarca del Ripollès.
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SEGON.- Aprovar l’aportació econòmica que farà efectiva el Consorci de Benestar
social del Ripollès al Consorci per import de 40.817,00 euros que cobriran les
despeses corresponents al capítol 1 de despeses de personal del pressupost vigent.
TERCER.- Facultar, tan àmpliament com convingui, a la presidència del Consorci
perquè, en nom i representació del mateix, tramiti, subscrigui i realitzi quantes
incidències calguin fins a la perfecció d’aquest acord.
QUART- .Comunicar aquest acord a la part interessada, als efectes oportuns.

“
“
4. PROPOSTA PER INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA CONTRACTACIÓ DE
PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DEL CONSORCI.
.../...
Disposició
Es proposen els ACORDS següents:
PRIMER.- Facultar, tan àmpliament com convingui, a la presidència del Consorci
perquè, en nom i representació del mateix, tramiti, subscrigui i realitzi quantes
incidències calguin fins a la contractació de personal funcionari per circumstàncies de
la producció i per interinitat.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la secretaria intervenció, als efectes oportuns.
TERCER.- Comunicar al Consell Plenari el perfil del treballador contractat.
Els membres assistents queden assabentats de les resolucions de presidència
presentades.

5. DONAR COMPTE DE LES FACTURES APROVADES DES DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ PLENÀRIA.
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N. d'entrada
F/2015/257
F/2015/258
F/2015/259
F/2015/260
F/2015/261
F/2015/262
F/2015/263
F/2015/264
F/2015/265
F/2015/266
F/2015/267
F/2015/268
F/2015/269
F/2015/270
F/2015/271
F/2015/272
F/2015/273
F/2015/274
F/2015/275
F/2015/276
F/2015/277
F/2015/278
F/2015/279
F/2015/280
F/2015/281
F/2015/282
F/2015/283
F/2015/284
F/2015/285
F/2015/286
F/2015/287
F/2015/288
F/2015/289
F/2015/290
F/2015/291
F/2015/292
F/2015/293
F/2015/294
F/2015/295
F/2015/296
F/2015/297
F/2015/298
F/2015/299

N. de document
APSB000201500000260
APSB000201500000259
A/622201
Rect- 5
Rect- 6
103493
A152313
FE1500235136
FRO20154511311
175340920151103037978
1401345
15OT01082672
2015173
TA5850101554
TA5850098994
1155720
28-L580-777286
FRO20154786242
FRO20154786243
15612C0458078
1200813
10-15
A/150116
A 20151000
A 20150912
15000290
37527
151592
TA 142574
AL/40130
TJ / 7468
TA 142695
V15/0727
A-137
1- 000019
TJ / 6839
151730
APSB000201500000374
3880
V15/490
#W20150858
103748
555

Data doc. Import total Nom
01/11/2015
137,14 SEGUROS BILBAO
01/11/2015
34,83 SEGUROS BILBAO
17/11/2015
9.720,66 INDUSTRIAS BELAFER SL
21/04/2015
161,86 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
07/08/2015
261,47 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
10/11/2015
175,49 SISTEMES D'OFICINA D'OSONA, S.A.
17/11/2015
19,12 INFORMATIKSTORE SL
11/11/2015
225,86 SOM ENERGIA SCCL
11/11/2015
14,64 CORREOS Y TELEGRAFOS SA
03/11/2015
3,07 CORREOS Y TELEGRAFOS SA
18/11/2015
9,50 IMATGE I SO
25/11/2015
24,20 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU
26/11/2015
344,85 TONDO ENERGIA SL
28/11/2015
49,40 TELEFONICA DE ESPAÑA, SA
28/11/2015
113,04 TELEFONICA DE ESPAÑA, SA
09/11/2015
121,00 INGESCO
01/12/2015
82,06 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
01/12/2015
1,68 CORREOS Y TELEGRAFOS SA
01/12/2015
42,15 CORREOS Y TELEGRAFOS SA
01/12/2015
49,82 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU
06/11/2015
809,57 EQUIPAMENTS INTERFRED S.L.
31/07/2015
3.085,50 MALLARACH FARRES JOAN
08/10/2015
837,80 BOTANICUS KIT GARDEN SL
15/10/2015
22,69 MATERIALS DEL FRESER SL
30/09/2015
133,98 MATERIALS DEL FRESER SL
29/09/2015
165,46 JOSEP PALAU MASOLIVER
21/05/2015
165,33 COOP. SANT ANTONI DE LA MIRANDA
31/10/2015
311,25 PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L.
21/10/2015
225,31 AUTO RIPOLLES SCP
31/10/2015
48,74 SUMINISTRES FERMAC SA
30/11/2015
243,38 SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA
19/11/2015
139,98 AUTO RIPOLLES SCP
15/11/2015
1.064,52 FITOR FORESTAL, S.L.
15/10/2015
1.306,80 EXCAVACIONS LLUIS ICART SL
03/12/2015
15.742,10 DREAMS FOREST S.L.
31/10/2015
144,97 SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA
30/11/2015
299,31 PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L.
01/12/2015
551,07 SEGUROS BILBAO
30/11/2015
210,54 XAVIER FABREGÓ COLL
30/11/2015
756,25 EXCAVACIONS ROSELL, SL
10/12/2015
572,40 SOFIA MORILLA FERNANDEZ - MALLAS CAMPO JARDIN
10/12/2015
181,31 SISTEMES D'OFICINA D'OSONA, S.A.
10/12/2015
12,00 MIQUEL PEREZ CANO

Text Explicatiu
ASSEGURANÇA VEHICLE
TRITURADORA FORESTAL TBF-200 MARINE-2, NÚMERO DE BASTIDOR: 1511269
Rect. e 17 / Nòmines Gener
Rect. e 34 / Nòmines abril / Nòmines maig / Nòmines juny
COPIES I SERVEIS FOTOCOPIADORA DEL JULIOL AL NOVEMBRE 2015
USB CARD READER. LECTOR TARGETES
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICI CEINR PERIODE 6-10-2015 A 4-11-2015
ENVIAMENTS VARIS MES OCTUBRE 2015
ENVIAMENT DIA 3/11/2015
MATERIAL OFICINA - BASE CORRENT ENDOLLS
2 CLAUS VERMELLES ACTIVAR/DESACTIVAR ALARMA
MANTENIMENT EDIFICI - MANTENIMENT CALDERA BIOMASSA
CONSUM TELEFON 3 OCT. AL 12 NOV. LLÍNIA IND. DEL 28 NOV. AL 27 DES. PACK 28 NOV. 27 DES
QUOTES MENSUALS ADSL DEL 13 OCT.AL 12 NOV. LINIA BÀSICA DEL 28 NOV. A 27 DES.
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA LES DESCÀRREGUES ELÈCTIQUES ATMOSFÈRIQUES
QUOTES MENSUALS MÒBILS DEL 18 OCTUBRE AL 9 DE NOVEMBRE
FACTURA RECAPITULATIVA FRES. SIMPLIFICADES
FACTURA RECAPITULATIVA CORREUS
QUOTA KIT BÀSIC, QUOTES EXTRES I SERVEI ACUDA SECURITAS DIRECT
MANTENIMENT ESTIU - HIVERN DE L'EQUIPAMENT DE CALEFACCIO, AIRE CONDICIONAT , ETC.
1.5 HA. ESTASSADA DE SOTABOSC A FOREST COMES DE VENTPLÀ DE L'AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
TRAVESSA RECUPERADA I PALS TRACTATS
SAC DE 25 KG. MORTER SEC
PIC BELLOTA-MÀNEC PIC I SAC DE 25 KG. MORTER SEC
CANVI D'OLI I FILTRES TOYOTA 3723 GBB
PALS, FILFERRO I PUNTES
LLOGUER MOTOSOLDADORA I RECANVIS
DESMUNTAR TAPES INFERIORS VOLANT-CANVIAR INTERRUPTOR-LAND ROVER 8317 FSD
BISOS-CLAUS-GUANTS-DISCOS-TRINQUET
COMBUSTIBLE 8317-FSD
CANVIAR FILTRE COMBUSTIBLE JOHN DEERE 6230 MAT. E7543BFK
LLISTÓ PI BÀLTIC-POSTE QUADRAT PI PAÍS I TRANSPORT
OBRA: ESPINAVELL - REPARAR MÀQUINA I DUR MATERIAL
Per desbrossar, obrir camins, pintar i substituir senyalització a la comarca del Ripollès
CARBURANT VEHICLES
LLIMES-GUANTS-BUJIES-CADENES-MOLLES
TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSB000201500000374 PERIODE 12/12/2015 A 12/12/2016 - COLECTIU
NETEJA CEINR MES DE NOVEMBRE
CÀRREGA DE CALDERES CAMPDEVÀNOL I REPARTIR BIOMASSA
MALLA ANTIHERBES-AJUNTAMENT DE PLANOLES
LECTURES CÒPIES COMPTADORS NOVEMBRE-DESEMBRE
CLAUS PORTA ENTRADA

Els membres assistents queden assabentats de les factrues presentades.
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6. DONAR COMPTE INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ.
“
1. ASSUMPTE
Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015
2. ANTECEDENTS
D’acord amb l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, el Pressupost es liquidarà el 31 de
desembre, quedant a càrrec de la Tresoreria els ingressos i pagaments pendents.
Tanmateix, l’art. 89 del RD 500/1990 diu literalment que: “el tancament i la liquidació
dels Pressupostos de l’Entitat Local i dels Organismes autònoms d’ella dependents
s’efectuarà, en quant a la recaptació de drets i pagament d’obligacions, el 31 de
desembre de l’any natural”.
La liquidació del Pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de
l’exercici següent, tal i com determinen els articles 191.3 del text refós de la llei de les
hisendes locals i 89.2 del RD 500/1990.
Finalment el President de l’Entitat Local, previ informe de la Intervenció, aprovarà la
liquidació del Pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels Pressupostos dels
Organismes autònoms d’ella dependents (90.1. RD 500/1990), donant-ne compte al
Ple en la primera sessió que se celebri (art. 193.4 del TRLHL i 90.2 RD 500/1990).
2.1. Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent:
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Operacions de corrent
Operacions de capital
Pagaments ordenats
Pagaments realitzats
Reintegrament de pagaments
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament

371.939,12
111.449,43
483.388,55
470.298,10
470.298,10
463.262,17
418.025,70
45.236,47
403.498,62
403.498,62
0,00
403.498,62
59.763,55

2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de 40.381,89
pagament a l’inici de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
614,57
Pagaments realitzats
39.652,30
Obligacions reconegudes pendents de 115,02
pagament al final de l’exercici
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TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 59.898,57€
2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts totals
Drets anul·lats
Drets reconeguts nets
Operacions de corrent
Operacions de capital
Drets recaptats
Devolució d’ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

371.939,12
111.449,43
483.388,55
440.923,54
0,00
440.923,54
428.289,94
440.923,54
284.836,88
0,00
284.836,88
156.086,66

2. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de 332.822,64
l’exercici
23.967,01
Drets rectificació a la baixa
225.166,97
Drets recaptats
Drets pendents de cobrament al final de 83.688,66
l’exercici
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 239.775,32€

2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V .......................................................428.289,94
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV.........................................418.025,70
_______________________________________________________
(a) Operacions corrents ...............................................................................+10.264,24
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII ......................................................12.633,60
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII .......................................21.550,87
___________________________________________________________
(b) Operacions de capital.............................................................................. - 8.917,27
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) ................................... + 1.346,97
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII ......................................................................0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII .......................................................0,00
___________________________________________________________
2. ACTIUS FINANCERS .........................................................................................0,00
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX ........................................................................0,00
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- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX ...............................................23.685,60
___________________________________________________________
3. PASSIUS FINANCERS .......................................................................... - 23.685,60
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3).....................- 22.338,63
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
- Desviacions positives de finançament.................................................................0,00
+ Desviacions negatives de finançament ...............................................................0,00
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals ..........................782,07
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) .................................... -21.556,56
Tal i com estableix l’article 97 del Reial Decret 500/90, el resultat pressupostari s’ha
d’ajustar, d’una banda, amb les obligacions finançades amb romanent de tresoreria per
a despeses generals, i d’una altra, amb les diferències de finançament derivades de
les despeses amb finançament afectat.
Quant a les obligacions finançades amb romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals aquestes són de 0,00 euros.
Quant a les desviacions de finançament, aquestes sorgeixen dels projectes de
finançament afectat, per a l’exercici 2015 no hi ha desviacions de finançament.
2.1.4.

Romanents de crèdit:

Els romanents de crèdit totals són de 19.244,64€, el detall dels quals és el següent:
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 0,00 €
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 19.244,64 €
1. D’impossible incorporació .......................................................................... 0,00 €
2. D’incorporació obligatòria ........................................................................... 0,00€
3. Susceptibles d’incorporació ............................................................... 19.244,64€
a. Compromesos ................................................................................ 7.035,93 €
b. Autoritzats ............................................................................................. 0,00 €
c. Retinguts ............................................................................................... 0,00 €
d. Disponibles ................................................................................... 13.090,45€
TOTAL ................................................................................................... 19.244,64€
Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per a
despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment
d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions
previstes en l’article 182 del mateix text refós, que és podran incorporar a l’exercici
següent, sempre que hi hagi suficients recursos financers:
-

Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com
transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
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-

Els crèdits que estiguin compromeses
Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de
forma obligatòria.
En el tancament de l’exercici 2015 es preveuen incorporacions de crèdit per a l’exercici
2016, concretament un total de 7.035,93€ corresponents a la paga extraordinaria del
mes de desembre 2012 dels treballadors en actiu.
2.1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1. FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI .... +103.463,24€
2.DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI: ........................................................ 260.867,06€
+De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent .......................... 156.086,66€
+De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats ....................83.688,66€
+D’altres operacions no pressupostàries ........................................21.091,74€
3.CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI ........................................................... 76.240,08€
-De pressupostos de despeses. Exercici corrent .......................... 59.763,55€
-De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats ...................... 115,02€
-D’altres operacions no pressupostàries ....................................... 16.361,51€
4.PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ
+ Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva .......................... 0,00€
– Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva ......................... 0,00€

= ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ......................................... 288.090,22€
- DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT ACUMULADES..........0,00€
- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT................................................. 8.855,94€
______________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS ... +279.234,28€
D’acord amb l’article 101.1 RD 500/1990 i la Regla 83.2 de la ICAL, el Romanent de
Tresoreria s’obté de la suma dels fons líquids de Tresoreria més els drets pendents de
cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament.
Els deutors pendents de cobrament totals són 260.867,06 €, resultant dels deutors del
pressupost d’ingressos de l’exercici corrent (156.086,66€) d’exercicis tancats
(83.688,66€) d’ ingressos pendents d’aplicació (0,00€).
I els deutors per operacions no pressupostàries (21.091,74€) que s’originen pels
conceptes detallats a continuació:
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Econ. Descripció.
10001 AVALS ENTREGATS
10040 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER IVA
10042 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO
10990 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS‐ PAGAMENTS DUPLICATS

Deure (pag.) Haver (ingr.) Saldo
770,35
0,00
770,35
62.451,69
54.348,44 8.103,25
67.571,33
55.742,82 11.828,51
389,63
0,00
389,63

195.640,86

174.549,12 21.091,74

Els creditors pendents de pagament ascendeixen a 76.240,08€, dels quals 59.763,55€
corresponen als creditors del pressupost de despeses de l’exercici corrent; 115,02€ a
exercicis tancats..
I el saldo de les operacions no pressupostàries (16.361,51€) deriva dels conceptes
relacionats i que s’annexen al quadre adjunt:
Econ. Descripció.
Deure (pag.) Haver (ingr.) Saldo
20001 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF PERSONAL
14.076,29
18.193,74 4.117,45
20020 CREDITORS PER INGRESSOS NO CORRESPONENTS
0,00
0,01
0,01
20030 SEGURETAT SOCIAL
7.745,48
8.323,31
577,83
20041 HISENDA PÚBLICA, IVA DEDUÏT PER AVANÇADA
0,00
746,56
746,56
20049 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO
38.109,80
48.898,37 10.788,57
20990 ALTRES ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS
0,00
131,09
131,09

171.342,76

187.704,27 16.361,51

Cal tenir en compte que s’ha dotat una provisió per saldos de dubtós cobrament
després d’haver analitzat els conceptes i l’antiguitat dels mateixos sobre la base de
càlcul següent:
Segons l’article 193 bis de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, les entitats locals hauran d’informar al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i al seu ple (en el cas del CEINR al Consell
Plenari) el resultat de les aplicación dels criteris determinants dels drets de difícil o
impossible recaptació amb els següents límits MÍNIMS:
exercicis
n = exercici liquidació
n
n-1
n-2
n-3
n-4
n-5
n-6 i anteriors

Percentatges art.193 bis
LRSAL (drets pendents de cobrament
liquidats)
0%
25%
25%
50%
75%
75%
100%

D’aquest article es dedueix que el càlcul s’ha de realitzar sobre el total de drets
pendents de cobrament tot i que es pot realitzar estudi individualitzat de les
transferències i subvencions i reconèixer el dret ferm una vegada l’ens atorgant hagi
reconegut la obligació.
Per altra banda, amb data 06 de febrer de 2015 s’emet la Nota de la direcció general
de política financera, assegurances i tresor en què s’estableix que a afectes d’elaborar
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l’informe que s’ha de trametre al Ministeri d’hisenda i del qual s’ha d’informar al ple de
l’ens local s’ha de tenir en compte l’article 193 bis de la llei 27/2013 però que a efectes
comptables s’han d’utilitzar els criteris de l’article 103 de RD 500/1990, de 30 d’abril.

exercicis
n = exercici liquidació
n
n-1
n-2
n-3
n-4
n-5
n-6 i anteriors

Percentatge mínim a efectes comprables
recomenat per DGPFAT (drets pendents
de cobraments dels capítols 1 a 3
liquidats, relatius a ingressos tributaris )
10%
30%
60%
90%
100%
100%
100%

En el cas concret del Consorci no té assignat capítols I i II d’ingressos pressupostaris i
en el capítol III d’ingressos hi ha molt poca activitat, per tant, d’acord amb el principi de
prodència i segons estudi individualitzat s’han seleccionat com a drets de dubtós
cobrament aquells ingressos dels capítols III, IV i VII, susceptibles de ser dubtosos de
cobrament, quedant de la següent manera:
percentatge
mínim
segons art. 193 bis
drets
pendents TRLRHL (tots drets Deterioració de
exercicis cobrament liquidats pdts cobrament)
valors de crèdits
2015

156.086,66

2014

6.457,49

25%

1.614,37

2013

10.053,01

25%

2.513,25

2012

2.631,39

50%

1.315,70

2011

332,70

75%

249,53

2010

217,46

75%

163,10

100%

3.000,00

TOTAL

8.855,94

2009 i
anteriors 3.000,00
178.778,71

0%

0,00

En l’estudi individualitzat per a cada un dels ingressos pendents de cobrament cal
deixar constància del següent:
De l’exercici corrent s’han tingut en compte tots els drets pendents de cobrament
encara que l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2015
està reconeguda com a obligació en la part atorgant, al igual que les factures de
subministrament de biomassa per a la comissaria dels mossos a Ripoll, entre altres. El
total reconegut com a obligació a la part atrogant de la Generalitat de Catalunya és de
137.425,29€.
Pel que fa a exercicis tancats no s’ha inclòs en el càlcul el dret pendent de cobrament
la subvenció FEDER per import de 60.996,61€ ja que està tot certificat i pendent de
pagament per part del Ministerio.
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El Romanent de tresoreria total ascendeix a 288.090,22 €, el qual està composat per
0,00€ de romanent afectat a despeses amb finançament afectat i de 8.855,94 € de
saldos de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA de 279.234,28 €, és romanent
de tresoreria per a despeses generals.
En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha obtingut un
Romanent de Tresoreria POSITIU.
2.1.6. Estalvi net
D’acord amb allò que estableix l’article 53 del RDL 2/2004, es procedeix al càlcul de
l’estalvi net de l’exercici 2015:
+ Ingressos corrents (RDN)(cap. 1 a 5) ............................................ 428.289,94 €
- Obligacions reconegudes (ORN) (Cap. 1, 2, 4) ..............................402.923,14 €
ESTALVI NET BRUT ....................................................................... +25.366,80 €
- Anualitat teòrica ......................................................................................... 0,00 € (*)
ESTALVI NET PREVI ...................................................................... +25.366,80 €
+ Obligacions reconegudes finançades amb
romanent líquid de tresoreria (Cap. 1, 2, 4)...........................................+782,047 €
ESTALVI NET AJUSTAT...........................................................+26.149,27 € (>0)
...................................................................................................................... 6,10%
(*) no es calcula l’anualitat teòrica perquè l’únic préstec a llarg termini que té concedit el Consorci és amb garantia
hipotecària.

No s’inclouran al càlcul de les anualitats teòriques les operacions de crédit
garantitzades amb hipoteques sobre béns inmobles, en proporció a la part del préstec
afectat per aquesta garantia, i per tant, no s’han de tenir en compte per el càlcul de
l’estalvi net ajustat. Concretament, el Consorci té concertat un préstec hipotecari per
valor inferior al valor de l’inmoble, concretament el capital inicial inicial és de
355.284,00 € i total pendent d’amortització a 31/12/2015 és de 258.603,80€.
Segons l’art. 53 del Text Refós de a Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a l’article
9 de l’ordre ECF/138/2007 i a la disposició addicional 74.1. de la Llei 22/2013, de 23
de desembre, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2015, quan l’estalvi net
sigui de signe negatiu, el ple de la corporació o òrgan desisori superior ha d’aprovar
un Pla de sanejament financer per dur a terme en un termini màxim de 5 anys
(exercici corrent i 5 més), en què s’adoptin mesures de gestió, tributàries, financeres i
pressupostàries que permetin com a mínim ajustar a zero l’estalvi net negatiu de
l’entitat, l’organisme autònom o societat mercantil. En el cas de la liquidació 2015 del
Consorci és Estalvi net amb signe POSITIU, per tant, NO s’hauria d’elaborar un pla de
senajament financer.
Aquest pla s’ha de presentar conjuntament amb la sol.licitud de l’autorització al
Departament d’Economia i finances, Direcció General de Política Financera i
Assegurances, quan la corporació vulgui concertar una operació de crèdit a llarg
termini. (Ordre ECF/138/2007, 27 d’abril). Per a aquesta liquidació no és necessari.
2.1.7. Endeutament financer: DEUTE VIU A 31.12.2015
Ingressos corrents nets (RDN) (cap. 1 a 5) (1).................................. 428.289,94 €
Capital viu préstecs a llarg termini .................................................. . 258.603,80 €
Capital viu préstecs a curt termini ................................................................ 0,00 €
TOTAL ENDEUTAMENT (2) ........................................................... . 258.603,80 €
RATI DEUTE VIU (2/1)............................................................... 60,38 % (>75%)
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Segons indicacions en la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens
locals per a l’exercici de 2016 de 21 de gener de 2016, aquesta entitat no està
subjecte a règim de tutela financera fins a 1 de gener de 2017.
2.1.8. Compliment dels criteris d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa
a) estabilitat pressupostària
D’acord amb la normativa actual s’ha d’analitzar el compliment del principi d’estabilitat
pressupostària en els termes establerts a l’art. 11 de la LO 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la LO 4/2012, de 28 de setembre,
el RD 1463/2007, 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’estabilitat
pressupostària sempre que no contradigui la llei, segons el qual s’entén per estabilitat
pressupostària la situació d’equilibri o de superàvit, computada al llarg del cicle
econòmic, en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda
en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i en termes consolidats.
Segons l’article 2 de la LO 2/2012 l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’estabilitat
pressupostària és el sector d’Administracions públiques, d’acord amb la definició i
delimitació del SEC aprovat pel Reglament (CE) 2223/1996 del Consell, 25 de juny de
1996 que inclou els següents subsectors, igualment definits segons aquest sistema:
a) Administració central.
b) Comunitats autònomes.
c) Corporacions locals.
d) Administració de la seguretat social.
La resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i demés ens de dret
públic depenents de les administracions púbiques, no incloses en l’aparat anterior
tindran consideració de sector públic i quedaran subjectes a allò disposat en les
normes d’aquesta llei.
L’Estabilitat pressupostària s’ha de calcular en termes consolidats i segons escrit de la
intervenció general del Departament d’Economia i coneixement, el Consorci queda
adscrit dins el sector d’administracions públiques de la Generalitat de Catalunya i per
tant, l’estabilitat pressupostària haurà de ésser calculada per la Generalitat de
Catalunya amb la inclusió de totes les seves administracions públiques.
b) Regla de la despesa
Pel que fa a la regla de la despesa, succeeix el mateix que en el càlcul de l’estabilitat
pressupostària.
S'estableix en l'apartat 2 de l'article 12 com es determina el volum de despesa
computable és:
“art .12. 2. S'entendrà per despesa computable als efectes previstos en 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 finançada amb fons
finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques i les
transferències a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals vinculades als
sistemes de finançament”..
En relació a aquest càlcul també recau sobre l’entitat que realitza el control efectiu del
Consorci en termes consolidats que és la Generalitat de Catalunya, concretament, el
Departament d’Economia.
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2.1.9. Càlcul de l’objectiu de deute.
Ens trobem davant la mateixa situació del càlcul de la regla de la despesa i de
l’estabilitat pressupostària.
2.1.10. Operacions pendents d’aplicar a pressupost
A 31 de desembre de 2015 s’han comptabilitat en el compte 413 com a operacions
pendents d’aplicar a pressupost les següents factures, totes elles han quedat com a
pendents per falta de consignació pressupostària:
N. Operació
220150001701
220150001701
220150001702
220150001703
220150001704
220150001705
220150001706
220150001707
220150001708
220150001708

Fase
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA

Data
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
TOTAL

Aplicació
Import
2015 1 170 2211101
11,16
2015 1 170 2210401
236,20
2015 1 170 2140001
307,71
2015 1 170 6330015 1.834,96
2015 1 170 2140001
49,89
2015 1 170 2140001
153,30
2015 1 425 2219901 4.680,00
2015 1 170 2211101
46,73
2015 1 170 2211101
174,47
2015 1 170 2210401
27,68
7.522,10

Nom terc.
PLANAS FORESTAL I JARDINERIA,
PLANAS FORESTAL I JARDINERIA,
VERNIS & TABERNER EQUIPS SL
AUTO DIESEL RIPOLLES SL
AUTO RIPOLLES SCP
AUTO RIPOLLES SCP
MALLARACH FARRES JOAN
SUMINISTRES FERMAC SA
PLANAS FORESTAL I JARDINERIA,
PLANAS FORESTAL I JARDINERIA,

S.L.
S.L.

S.L.
S.L.

3. FONAMENTS DE DRET
3.1.Instruccions de comptabilitat aprovades per les Ordres HAP/1781/2013 de 20 de
setembre que aproven el Model Normal.
3.2. Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei
reguladora d’hisendes locals (articles 54.7, 146.1 i 165.1).
3.3. Articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de las hisendes locals, en matèria de pressupostos
Concretament, l’article 93 estableix que el pressupost de despeses i per a cada
aplicació pressupostària ha de contenir: els crèdits inicials, les modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així
com la recaptació neta.
3.4. L’article 93.2 del Reial decret 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 a 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
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3.5. Les entitats locals, d’acord amb l’article 11 de la LO 2/2012, en l’àmbit de les
seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit computada al
llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d’acord amb la
definició continguda en el Sistema Europeu de comptes nacionals i regionals. En el
cas del Consorci, aquesta normativa serà aplicable a la Generalitat de Catalunya.
3.6. Manual del SEC 10 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
3.7 Llei 27/2013, 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local.
3.8. Nota informativa sobre el règim de tutela financera de les EELL per a l’exercici
2016 de 21 de gener de 2016.
4. CONCLUSIONS
4.1. S’ha complert l’estalvi net i el deute viu es troba per sota del 75%.
4.2. Segons la nota informativa de Tutela financera de data 21 de gener de 2016 els
ens dependents que es classifiquin en l’exercici 2015, com ha estat el cas del
Consorci, en el sector de les administracions públiques no estaran subjectes al règim
de tutela financera en l’exercici de la classificació i en el següent, d’acord amb la DA
primera del RDL 7/2013, de 28 de juny i la disposició addicional 77.2. de la Llei
36/2014, de 26 de desembre.
4.2. El pressupost liquidat de l’exercici 2015 presenta un resultat pressupostari negatiu
i un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu.
4.3. El Consorci ha estat inclòs, amb efectes de l’exercici 2015, dins el sector
d’Administracions públiques de la Generalitat de catalunya, segons normes SEC per
tant, no té l’obligació de calcular el prinicipi d’estabilitat pressupostària, regla de la
despesa i l’objectiu de deute donat que són magnituds que s’han de calcular de forma
consolidada, és a dir, la Generalitat de Catalunya i totes aquelles entitats que estiguin
classificades i adscrites en el sector d’adminstracions públiques de la comunitat
autònoma.
4.4.S’informa favorablement sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de
l'exercici de 2015.
Ribes de Freser, 29 de febrer de 2016
Magdalena Dulsat Solà
La Secretària Interventora

“
Els membres assistents queden assabentats de l’informe presentat.
“
6.DONAR COMPTE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA REFERENT A LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2015.
Motivació
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Antecedents
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de desembre
de 2015, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Operacions de corrent
Operacions de capital
Pagaments ordenats
Pagaments realitzats
Reintegrament de pagaments
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament

371.939,12
111.449,43
483.388,55
470.298,10
470.298,10
463.262,17
418.025,70
45.236,47
403.498,62
403.498,62
0,00
403.498,62
59.763,55

3. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de 40.381,89
pagament a l’inici de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
614,57
Pagaments realitzats
39.652,30
Obligacions reconegudes pendents de 115,02
pagament al final de l’exercici
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 59.898,57€
2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts totals
Drets anul·lats
Drets reconeguts nets
Operacions de corrent
Operacions de capital
Drets recaptats
Devolució d’ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

371.939,12
111.449,43
483.388,55
440.923,54
0,00
440.923,54
428.289,94
440.923,54
284.836,88
0,00
284.836,88
156.086,66

2. Exercicis tancats
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Drets pendents de cobrament a l’inici de 332.822,64
l’exercici
Drets rectificació a la baixa
23.967,01
Drets recaptats
225.166,97
Drets pendents de cobrament al final de 83.688,66
l’exercici
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 239.775,32€
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V .......................................................428.289,94
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV.........................................418.025,70
_______________________________________________________
(a) Operacions corrents ...............................................................................+10.264,24
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII ......................................................12.633,60
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII .......................................21.550,87
___________________________________________________________
(b) Operacions de capital.............................................................................. - 8.917,27
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) ................................... + 1.346,97
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII ......................................................................0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII .......................................................0,00
___________________________________________________________
2. ACTIUS FINANCERS .........................................................................................0,00
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX ........................................................................0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX ...............................................23.685,60
___________________________________________________________
3. PASSIUS FINANCERS .......................................................................... - 23.685,60
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3).....................- 22.338,63
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
- Desviacions positives de finançament.................................................................0,00
+ Desviacions negatives de finançament ...............................................................0,00
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals ..........................782,07
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) .................................... -21.556,56

1.4. Romanents de crèdit:
Els romanents de crèdit totals són de 19.244,64€, el detall dels quals és el següent:
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 0,00 €
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- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 19.244,64 €
1. D’impossible incorporació .......................................................................... 0,00 €
2. D’incorporació obligatòria ........................................................................... 0,00€
3. Susceptibles d’incorporació ............................................................... 19.244,64€
a. Compromesos ................................................................................ 7.035,93 €
b. Autoritzats ............................................................................................. 0,00 €
c. Retinguts ............................................................................................... 0,00 €
d. Disponibles ................................................................................... 13.090,45€
TOTAL ................................................................................................... 19.244,64€
Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per a
despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment
d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions
previstes en l’article 182 del mateix text refós, que és podran incorporar a l’exercici
següent, sempre que hi hagi suficients recursos financers:
-

Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com
transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
Els crèdits que estiguin compromeses
Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de
forma obligatòria.
En el cas del tancament de l’exercici 2015 es preveu que s’incorporaran romanents de
crèdit per a l’exercici 2016 per un total de 7.035,93€ corresponents a la paga
extraordinària del mes de desembre 2012 per als treballadors en actiu.
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI: ........................................................ 260.867,06€
De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent ............................ 156.086,66€
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats ......................83.688,66€
D’altres operacions no pressupostàries ..........................................21.091,74€
-CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI ........................................................... 76.240,08€
De pressupostos de despeses. Exercici corrent ............................ 59.763,55€
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats ....................... 115,02€
D’altres operacions no pressupostàries ......................................... 16.361,51€
PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ
+ Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva .......................... 0,00€
– Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva ......................... 0,00€
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA
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A FINALS DE L’EXERCICI ......................................................... 103.463,24€
= ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ......................................... 288.090,22€
- DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT ACUMULADES..........0,00€
- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT................................................. 8.855,94€
______________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS .... 279.234,28€
D’acord amb l’article 101.1 RD 500/1990 i la Regla 83.2 de la ICAL, el Romanent de
Tresoreria s’obté de la suma dels fons líquids de Tresoreria més els drets pendents de
cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament.
En quant a les desviacions de finançament, aquestes sorgeixen dels projectes de
finançament afectat, en el tancament de l’exercici 2015 no hi ha desviacions de
finançament.
Sobre el càlcul del romanent de tresoreria es té en compte només, les desviacions de
finançament acumulades positives.
1.6. D’acord amb l’article 191.2 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/88, reguladora de
les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la llei
esmentada en matèria pressupostària, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil
o impossible recaptació, tenint en compte que s’ha dotat una provisió per saldos de
dubtós cobrament després d’haver analitzat els conceptes i l’antiguitat dels mateixos
sobre la base de càlcul.
Segons l’article 193 bis de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, les entitats locals hauran d’informar al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i al seu ple (en el cas del CEINR al Consell
Plenari) el resultat de les aplicació dels criteris determinants dels drets de difícil o
impossible recaptació amb uns límits MÍNIMS.
D’aquest article es dedueix que el càlcul s’ha de realitzar sobre el total de drets
pendents de cobrament tot i que es pot realitzar estudi individualitzat de les
transferències i subvencions i reconèixer el dret ferm una vegada l’ens atorgant hagi
reconegut la obligació.
Per altra banda, amb data 06 de febrer de 2015 s’emet la Nota de la direcció general
de política financera, assegurances i tresor en què s’estableix que a afectes d’elaborar
l’informe que s’ha de trametre al Ministeri d’hisenda i del qual s’ha d’informar al ple de
l’ens local s’ha de tenir en compte l’article 193 bis de la llei 27/2013 però que a efectes
comptables s’han d’utilitzar els criteris de l’article 103 de RD 500/1990, de 30 d’abril.
En el cas concret del Consorci no té assignat capítols I i II d’ingressos pressupostaris i
en el capítol III d’ingressos hi ha molt poca activitat, per tant, d’acord amb el principi de
prudència i segons estudi individualitzat s’han seleccionat com a drets de dubtós
cobrament aquells ingressos dels capítols III, IV i VII, susceptibles de ser dubtosos de
cobrament, quedant de la següent manera:
percentatge
mínim
drets
pendents segons art. 193 bis Deterioració de
TRLRHL (tots drets valors
de
cobrament
pdts cobrament)
crèdits
exercicis liquidats
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2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009 i
anteriors

156.086,66
6.457,49
10.053,01
2.631,39
332,70
217,46

0%
25%
25%
50%
75%
75%

0,00
1.614,37
2.513,25
1.315,70
249,53
163,10

3.000,00

100%

3.000,00

178.778,71

TOTAL

8.855,94

1.7. Estabilitat pressupostària
DRETS RECONEGUTS NETS
CAP DENOMINACIÓ
IMPORT (€)
1
Impostos directes
0,00
2
Impostos indirectes
0,00
3
Taxes
i
altres 15.797,81
ingressos
4
Transf. corrents
412.012,13
5
Ingressos
480,00
patrimonials
6
Alienació d’inv. reals 0,00
7
Transf. De capital
12.633,60
TOTAL
440.923,54

OBLIGACIONS RECONEGUDES
CAP DENOMINACIÓ
IMPORT (€)
1
Despeses personal 165.964,68
2
Desp.corrents b. i s. 204.001,40
3
Despeses financeres 15.102,56
4

Transf. corrents

6
Inversions reals
7
Transf. De capital
TOTAL

32.957,06
21.550,87
379.813,02

1.8. D’acord amb la DA20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú introduïda per
la Llei 27/2013, 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local on es regula el règim jurídic dels Consorcis, concretament el punt 4 diu que els
Consorcis estaran subjectes al règim pressupostari, comptabilitat i control de
l’Administració Pública a la qual estigui adscrit. En quan a la liquidació de l’exercici
2015 aquest consorci està adscrit a la Generalitat de Catalunya. Això significa que la
obligatorietat de complir amb l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el límit
del deute correspon a l’entitat matriu, és a dir, a la Generalitat de Catalunya.
Fonaments de dret
3.1. Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei
reguladora d’hisendes locals (articles 54.7 i 146.1).
3.2. Articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de las hisendes locals, en matèria de pressupostos
Concretament, l’article 93 estableix que el pressupost de despeses i per a cada
aplicació pressupostària ha de contenir: els crèdits inicials, les modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
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Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així
com la recaptació neta.
3.3. L’article 93.2 del Reial decret 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 a 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
3.4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004, reguladora de les hisendes locals, estableix
que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes
previstos a la LGEP.
Les entitats locals, d’acord amb l’article 11 de la LO 2/2012, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle
econòmic, en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda
en el Sistema Europeu de comptes nacionals i regionals.
3.5. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
3.6 Llei 27/2013, 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local.
Per tant, RESOLC:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el
corresponent detall i documentació preceptiva, d’acord amb el Text refós 2/2004.
SEGON.- INFORMAR-NE al Consell Plenari del Consorci en la primera sessió que hi
hagi.
TERCER.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost al departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya com a entitat classificada dins el Sector
públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Els membres assistents queden assabentats de la resolució de presidència
presentada.
“
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ PER RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT EXERCICI 2016.
Motivació
Vista la Resolució de Presidència núm. 23/2016 de data 02 de març de 2016 en què
s’incoa l’expedient extrajudicial de crèdit.
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Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de reconèixer
i/o liquidar.
Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 02 de març de 2016 en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per fer front a les esmentades
obligacions així com la idoneïtat del present procediment, concretament Romanent
líquid de tresoreria per a despeses generals.
De conformitat amb l’article 60.2 del RD 500/ 1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, el qual estableix la competència del ple per l’aprovació dels expedients de
reconeixement extrajudicial de crèdits;
Disposició
S’APROVEN, per unanimitat dels membres assistents, els ACORDS següents:
PRIMER.- Sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de la
realització de despeses al marge del procediment legalment establert, aprovar
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2016 amb número de
referència 2/EC/2016/1 per un import total de 7.522,10€ i finançades amb Romanent
líquid de tresoreria per a despeses generals, el qual comprèn les següents despeses
procedents d’exercicis tancats:
Aplicació
Import
2016 1 170 2211101
11,16
2016 1 170 2210401
236,20
2016 1 170 2140001
307,71
2016 1 170 6330015 1.834,96
2016 1 170 2140001
49,89
2016 1 170 2140001
153,30
2016 1 425 2219901 4.680,00
2016 1 170 2211101
46,73
2016 1 170 2211101
174,47
2016 1 170 2210401
27,68
7.522,10

Nom terc.
PLANAS FORESTAL I JARDINERIA,
PLANAS FORESTAL I JARDINERIA,
VERNIS & TABERNER EQUIPS SL
AUTO DIESEL RIPOLLES SL
AUTO RIPOLLES SCP
AUTO RIPOLLES SCP
MALLARACH FARRES JOAN
SUMINISTRES FERMAC SA
PLANAS FORESTAL I JARDINERIA,
PLANAS FORESTAL I JARDINERIA,

Text lliure
S.L. LLIMES, GUANTS, BUJIES, CADENES, MOLLES, ETC. MATERIAL BRIGADA DIVERS + VESTUARI
S.L. LLIMES, GUANTS, BUJIES, CADENES, MOLLES, ETC. MATERIAL BRIGADA DIVERS + VESTUARI
REPARACIÓ TRACTOR 6230
CANVI PNEUMÀTICS TRACTOR JOHN DEERE 6230
PROGRAMAR CLAU NOVA PER TOYOTA LAND CROISER
REPARACIÓ VEHICLE - OLI HIDRAULIC...
SUBMINISTRAMENT FUSTA JULIOL 2015 90 TONES PI SEC I 45 TONES PI VERD
MATERIAL DIVERS BRIGADA - LLIMA, PASSADORS, MARCADORS
S.L. SUBMINISTRAMENT RECANVIS VARIS BRIGADA LLIMES, CADENES, OLIS + VESTUARI
S.L. SUBMINISTRAMENT RECANVIS VARIS BRIGADA LLIMES, CADENES, OLIS + VESTUARI

SEGON.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les partides
pressupostàries dels pressupost vigent indicades en el quadre expressat a l’apartat
anterior.
TERCER.- Procedir a la corresponent registre comptable i prosseguir a la tramitació
ordinària del procediment de despesa fins al bon fi d’aquest acord.
“
El present Acord S’APROVA per unanimitat dels membres assistents.
“
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT ’EXERCICI 2016.
Motivació
Mitjançant Resolució de Presidència núm. 29/2016, ha ordenat la incoació de
l’expedient de crèdit extraordinari núm. CE 3/2016, atès que determinades despeses
no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existint crèdit per atendre-la (article
177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals).
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D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdit
extraordinaris es finançaran amb romanent líquid de tresoreria, amb majors ingressos
certs, amb anul·lació o baixes de partides pressupostàries de despeses i operacions
de crèdit.
Una vegada emès l’informe favorable per part de secretaria intervenció de data 9 de
març de 2016.
Disposició
S’APROVEN, per unanimitat dels membres assistents, els ACORDS següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari núm. CE 03/2016 del
pressupost de despeses del Consorci 2016, finançat amb baixes d’aplicacions
pressupostàries de despeses i amb romanent líquid de tresoreria per despeses
generals; el detall del qual és el següent:

Organica
1
1
1

Programa
920
920
920

DESPESES
Economica descripció
120003
Funcionari - administratiu C1 (jornada parcial)
120002
TAG (jornada parcial)
160002
Seguretat social empresa - adm TAG
TOTAL

import
6.775,00
3.600,00
3.176,00
13.551,00

FINANÇAMENT
INGRESSOS
Romanent liquid de tresoreria per despeses
1
87001
generals
6.551,00
DESPESES - baixes per anul·lació
1
425
2219901
Subministrament fungibles - Biomassa
7.000,00
TOTAL
13.551,00

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari,
el Consell Plenari disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
QUART.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat ,
resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
“
El present Acord S’APROVA per unanimitat dels membres assistents.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL
PROGRAMA D’ACTUACIONS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT 2015.

“
Motivació
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D’acord amb els articles 5 i 6 dels Estatuts Reguladors del Consorci dels Espais
Interès Natural del Ripollès on es fixen els objectius i les finalitats d’aquesta entitat.
D’acord amb les directrius establertes en el Conveni de Col·laboració entre el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i el Consorci dels Espais
d’Interès Natural del Ripollès per a l’aportació econòmica2015 signat amb data 23 de
setembre de 2015 per import de 112.909,44€.
Vista la justificació econòmica i el programa d’actuacions realitzades pel Consorci dins
l’anualitat 2015, documentació que ha d’enviar-se al Departament de Territori i
Sostenibilitat abans del dia 31 de març de 2016. Juntament amb la liquidació del
pressupost del Consorci de l’exercici 2015.
Disposició
Es proposen els ACORDS següents:
PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica del Programa d’actuacions del
Departament de Territori i Sostenibilitat per l’anualitat 2015 del Consorci, segons el
resum següent i Annex:
CONCEPTE
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES DE BENS CORRENTS I FUNCIONAMENT
INVERSIÓ
TOTAL

FINANÇAMENT DTS (€)
63.137,75
37.138,09
12.886,75
113.162,59

SEGON.- Comunicar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, als
efectes oportuns.
“
El present Acord S’APROVA per unanimitat dels membres assistents.

11. PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
L’APORTACIÓ
ECONÒMICA
DEL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT PER A L’EXERCICI 2016.
“
Motivació
Tenint en compte que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya (en endavant DTS) fa efectiva una aportació econòmica anual al Consorci
des del 2016, d’acord amb un programa d’actuacions anual elaborat per la pròpia
entitat.
Atès que el DTS aprova les aportacions econòmiques que farà afectives als diferents
Consorcis i entitats per a l’anualitat 2016 d’acord amb cada un dels programes
d’actuacions.
Tenint en compte les directrius establertes pel propi DTS per l’any 2016 en que, entre
altre documentació, el Consorci ha d’aprovar per l’òrgan competent, l’aportació
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econòmica corresponent al 2016 i facultar a la presidència per la signatura del conveni
de col·laboració corresponent.
Disposició
Es proposen els ACORDS següents:
PRIMER.- Aprovar l’aportació econòmica del DTS pel finançament del Consorci dins
l’exercici 2016 per un import total de 112.909,44€ quedant distribuït de la següent
manera:
- Aportació econòmica en concepte de despeses corrents : 100.275,84 euros
- Aportació en concepte d’inversions: 12.633,60 euros
SEGON.- Comunicar aquest acord a secretaria intervenció als efectes oportuns.
TERCER.- Facultar, tant àmpliament, com en dret sigui necessari a la presidència del
Consorci, per tal que, en nom i representació del Consorci Espais Interès Natural del
Ripollès, formalitzi el conveni de col·laboració amb el DTS i tots els documents
necessaris pel bon fi d’aquest acord.
QUART.- Comunicar el present acord al DTS, als efectes oportuns.
“
El present Acord S’APROVA per unanimitat dels membres assistents.

12. PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
PROGRAMA
D’ACTUACIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT PER A L’EXERCICI 2016.

“
Motivació
Vist el Programa d’actuacions del Consorci per el compliment de les instruccions del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (en endavant
DTS) per a l’exercici 2016.
D’acord amb les directrius establertes pel mateix Departament de Territori i
Sostenibilitat en què estableix que per a l’aportació econòmica anual al Consorci,
aquesta última entitat ha de presentar ,entre altre documentació administrativa,
l’aprovació del programa d’actuacions del 2016.
D’acord amb els articles 5 i 6 dels Estatuts Reguladors del Consorci on es fixen els
objectius i les finalitats del Consorci.
Disposició
Es proposen els ACORDS següents:
PRIMER.- Aprovar el Programa d’actuacions Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2016 i el següent resum econòmic:
SEGON.- Facultar, tant àmpliament, com en dret sigui necessari a la presidència, per
tal que, en nom i representació del Consorci Espais Interès Natural del Ripollès,
formalitzi els documents necessaris pel bon fi d’aquest acord.
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TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, als
efectes oportuns.
“
El present Acord S’APROVA per unanimitat dels membres assistents.
13. DONAR COMPTE DE LA CONCERTACIÓ DE LA PÒLISSA DE CRÈDIT PER
COBRIR LES NECESSITATS DE DÈFICIT TRANSITORI DE TRESORERIA DEL
CONSORCI.
A continuació la sra. Presidenta comenta que encara no s’ha pogut concertar la pòlissa
de crèdit a curt termini de 30.000,00€ donat que es fa necessari l’autorització del
Departament d’Economia i aquest encara no ha emès l’informe corresponent. En la
propera sessió de Consell Plenari s’espera poder tenir més detalls sobre aquesta
sol·licitud.
14. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS REGULADORS DEL CONSORCI.
La sra. Presidenta explica que encara no s’ha aprovat definitivament la Modificació
dels Estatuts Reguladors del Consorci perquè resta pendent l’informe favorable del
Departament de Territori i Sostenibilitat. Considera que aquest tema s’hauria de poder
agilitzar al màxim.
El sr. Ferran Miralles pren la paraula per explicar que en el termini de 15 dies, tècnics
del Departament de Territori i Sostenibilitat es reuniran per tractar aquest tema ja que
hi ha altres Consorcis que es troben en la mateixa situació.
Considera que el Consorci és una entitat molt útil i per tant, des del Departament
intentaran posar tots els mitjans perquè pugui complir amb els objectius establerts
inicialment en els seus Estatuts.
També comenta que està en contacte permanent amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació i entre els temes a tractar és la implicació del
Departament d’Agricultura en la gestió del Consorci.
Alhora també es vol fer un estudi sobre la modificació dels Estatuts del Consorci i la
declaració del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
15. MOCIONS D’URGÈNCIA.
No se’n presenten.
16. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA I DIRECCIÓ TÈCNICA.
La sra. Presidenta cedeix la paraula al Director Tècnic perquè exposi les següents
informacions:
1. Ajuts DDGI 2016: Tots els Ajuntaments de la comarca s’han acollit a les
sol·licituds d’ Ajuts impulsats per la Diputació de Girona d’acord amb la següent
convocatòria publicada al BOP núm. 36 de data 23 de febrer de 2016.
De la qual se’n pot extreure el següent quadre resum dels ajuts sol·licitats:
Concepte:
Ajuts sega de marges
Ajuts arranjament ferm
Ajuts recuperació pastures
Ajuts suport ramaders

Import total:
Import subvencionat:
58.805,40
52.924,86
18.963,12
17.066,81
77.381,92
69.643,73
4.991,25
4.492,13
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Ajuts reserves 25 anys

17.717,70

17.170,70

També s’ha sol·licitat pels ADF una línia d’ajuts per arranjaments d’infraestructures per
a la prevenció d’incendis. Per un import total de 12.172,60€ dels quals subvencionen
10.955,34€.
2. Atorgament de dues subvencions al Consorci:
-

Obra social La Caixa – Diputació de Girona per la eliminació d’una planta invasora.
Consorci de Benestar Social del Ripollès per la contractació de quatre peons
forestals amb risc d’exclusió social, els quals treballant amb tasques generals de la
brigada del Consorci.

El sr. Gerent del Consell Comarcal del Ripollès intervé per comentar que actualment
s’està treballant conjuntament des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès,
l’Associació LEader Ripollès Ges Bisaura i aquest Consorci per portar a terme
diferents projectes d’estalvi i eficiència energètica, com per exemple, Pirinowatt, etc.
17. SUGGERIMENTS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.
No se’n formulen.
I sense més assumptes a tractar, la sra. Presidenta aixeca la sessió el dia i hora
indicats en l’encapçalament.
Declaració de fe pública
Magdalena Dulsat i Solà, secretària interventora del Consorci certifico que el contingut
de l’acta plasma el desenvolupament de la sessió ordinària corresponent. I perquè així
consti, estenc aquesta acta, corresponent a la sessió del dia 16 de març de 2016, amb
el vist i plau de la sra. M. Immaculada Constans Ruiz.
La Secretària interventora
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