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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament  
 
Núm.: 3 
Caràcter: extraordinari 
Dia: 31 de març de 2017 

Inici: 20:00 
Acabament: 21:30 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents: 

Alcalde president: Il·lm. Sr. Josep Coma Guitart 
Els/les regidors/res: Sr. Pere Suñer Vilanova 

Sra. Elena Llongarriu Guillamet  
Sra. Carme Serra Casamitjasa  
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 
Sra. Mireia Solé Hernández  
Sr. Sebastià Folcrà Nou 

Excusa: Cap 
 

Assisteix la Sra. Cristina Coma Clotet, comissionada per l’Organisme Autònom 
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques necessàries 
d’Intervenció. 
  
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz comissionat per l’Organisme Autònom 
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques necessàries 

de Secretaria. 
 

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 
98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte 
de tractar els punts inclosos al següent: 

 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació inicial de la modificació número 5 del POUM de Molló en relació al PAU 

número 10. 
2. Donar compte de la Liquidació del Pressupost de 2016.  
3. Donar compte de l’Informe sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària de 

la Liquidació 2016. 
4. Aprovació d’un expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari (modificació 

del Pressupost 1/2017). 
 

Desenvolupament de la sessió 

 

L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de 
l’ordre del dia: 
 
1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 5 DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE MOLLÓ EN RELACIÓ AL PAU 10. 
 
L’Ajuntament de Molló proposa la Modificació 5 del POUM actualment vigent al municipi.  

 
L’objecte d’aquesta Modificació Puntual núm. 5 es situa al sector del PAU 10 situat al 
nucli d’Espinavell, de l’actual POUM de Molló, la qual única i exclusivament modifica 
l’àmbit delimitat. 
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Aquesta modificació manté la quantitat percentual i superfícies dels espais lliures i 
zones verdes previstos al POUM i conserva la seva funcionalitat amb les mateixes 
característiques ajustant-se, per tant, a allò que estableix l’art. 98 del TRLU, tal com 
justifica la proposta; 
 

No es veu afectat per cap dels supòsits que estableix l’art. 99 de la Refosa aprovada 
pel DL 1/2010 amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012. 
 
El POUM de Molló, aprovat l’any 2009, delimita el Polígon d’Actuació Urbanística núm. 
10 que és un Polígon d’actuació urbanística discontinu situat al nucli d’Espinavell. 

Comprèn dos subsectors físicament discontinus: un a l’extrem nord del casc urbà del 
nucli, al carrer d’Enllà, i l’altre a sud del nucli, sota de la Plaça dels Estudis. Es preveu 

l’execució del PAU 10 pel sistema de compensació.  
 
En data d’avui, encara no han estat iniciats els tràmits per la constitució de la Junta 
de Compensació que permeti desenvolupar el PAU dins el termini d’execució previst en 
el POUM, pel que es pot considerar que dins el termini de sis anys que establia el POUM 
no podrà finalitzar-se l’execució del PAU 10, ja que la previsió del POUM era obtenir els 
terrenys de cessió (com a mínim) dins els sis anys. 

 
L’Ajuntament de Molló defensa l’interès públic en la dotació d’aparcaments i parc públic, 
i considera que el seu millor emplaçament es en la porció de terrenys destinats a 
sistemes públics del PAU 10, i que correspon a les parcel·les cadastrals 
0518104DG5901N0001UG  i 0620608DG5902S0001RJ. 
 

Justificació de la necessitat, oportunitat i conveniència de la Modificació  
 

L’Ajuntament de Molló com a promotor de la modificació, davant la necessitat de 
conformar un espai lliure adequat i un aparcament al  nucli d’Espinavell, ha considerat 
necessari modificar els límits del sector del PAU 10. 
 
L’actual delimitació del PAU 10 en el seu subsector 2, no permet un amplada suficient 

al camí pel seu pas al costat Sud de la zona verda, no permetent l’accés als veh icles 
sense maniobres; la modificació d’aquesta amplada també facilitaria la construcció d’un 
futur aparcament. 
 
Així mateix, es considera necessari modificar l’àmbit per tal de que el vial i 
l’aparcament continuïn essent fora de l’àmbit però amb les amplades suficients i 
necessàries.  

 
Així doncs la zona verda i els límits de l’àmbit del PAU 10 continuaria disposant de la 
mateixa superfície, adaptant els límits a la realitat física dins la mateixa finca, 
augmentant la seva llargària i reduint la seva amplària.  
 

La proposta no comporta un increment de sostre edificable, de la densitat d’ús 

residencial o de la intensitat d’usos, o la transformació d’usos establerts anteriorment.  
 
Es planteja l’oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i  privats 
concurrents, així com la necessitat de promoure la modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal del Municipi de Molló actualment vigent, aprovat definitivament 
per la comissió territorial d’urbanisme de Girona en data 4 de març de 2009 i publicat 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 5522 de data 9 de desembre 

de 2009. 
 
Atès que s’ha emès informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el 
procediment a seguir per a la modificació del POUM; 
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Vist que els serveis tècnics municipals han elaborat la proposta de modificació;  
 
Atès l’Informe de Secretaria i de conformitat amb allò que estableixen els articles 
22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local;  

 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual número 5 del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Molló en relació al PAU 10, en els termes que consten en 

l’expedient. 
 

2. Obrir un període d’informació pública durant UN MES, mitjançant anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província de  Girona, a un periòdic de difusió al municipi i a la Web 
municipal (E-Tauler).  
Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui 
examinar perquè es presentin les al·legacions que es considerin convenients.  
 
3. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als Organismes 

afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el 
termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg. Aquests 
informes es demanen a través del Departament de Territori i Sostenibilitat per via 
telemàtica amb la nova tramitació prevista per EACAT. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 

 
 

2. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2016 
 
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia de 28-02-2017 següent: 
 
Decret d’Alcaldia 

De liquidació del Pressupost de 2016 
Expedient 32/2017 
 
Vist l’expedient de liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Molló corresponent a l’exercici 
econòmic de 2016, formulada per la Intervenció en acompliment del què disposa la legislació 
vigent; 
 
Resolc: 

 
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Molló corresponent a l’exercici 
econòmic de 2016, en la forma que ha estat presentada per la Intervenció.   
 

A nivell de resum, a continuació es detalla el resultat pressupostari i l’estat de romanent de 
tresoreria a 31-12-2016: 
 

Resultat pressupostari: 

 Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Resultat 
pressupostari 

a. Operacions corrents 626.238,67 
 

475.298,94 150.939,73 

b. Altres operacions no financeres 19.069,56 
 

51.758,61 -32.689,05 

1. Total operacions no financeres (a+b) 645.308,23 
 

527.057,55 118.250,68 
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2. Actius financers 0,00 0,00 0,00 

3. Passius financers 0,00 26.540,30 -26.540,30 

Resultat pressupostari de l'exercici 645.308,23 553.597,85 91.710,38 

AJUSTAMENTS:    

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de Tresoreria 
per a despeses generals. 

 

 

+ 55.861,06 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici  
 

+ 8.703,52 

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici   0,00 

TOTAL AJUSTAMENTS  +64.564,58 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  + 156.274,96 

 
Estat del romanent de Tresoreria: 

Comptes    

Imports  
Any  

(2016) 

Imports  
Any 

anterior 

57,556 1. Fons líquids 

  104.138,59 69.679,41 

 2. Drets pendents de cobrament  295.740,07 283.315,57 

430 + del Pressupost corrent 
      

81.906,04   

431 + de Pressupostos tancats  57.856,63   

257,258,270,275, 
440,442,449,456, 
470,471,472,537, 
538,550,565,566 

 
 
 
+ d´Operacions no pressupostàries 155.977,40   

 
 
3. Obligacions pendents de 
pagament 

 
42.908,61 78.600,43 

400 + del Pressupost corrent 12.910,30   

401 + de Pressupostos tancats 420,47   

165,166,180,185,410 

414,419,453,456,475 
476,477,502,515,516 
521, 550,560,561 

 

 
+ d´Operacions no pressupostàries -
----- 

 
 
29.577,84 

  
 

4. Partides pendents d´aplicació  1.200,00  

554,559 
- cobraments realitzats pendents 
d´aplicació definitiva 0,00   

555,5581,5585 
+ pagaments realitzats pendents 
d´aplicació definitiva 1.200   

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 358.170,05 274.394,55 

2961,2962,2981, 
2982,4900,4901, 
4902,4903,5961, 
5962,5981,5982 

 
 
 
II. Saldos de dubtós cobrament  52.369,24 39.378,29 

 III. Excés de finançament afectat 0,00 8.703,52 

IV. Romanent de Tresoreria per a  despeses generals (I - II - III)  305.800,81 226.312,74 

 
Segon. Donar compte del resultat del la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la propera 
sessió que se celebri, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del Reial Decret 

2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
Ho mano i signo. L’alcalde. Josep Coma Guitart 
Molló, 28 de febrer de 2017 
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El Ple en queda assabentat 
 
 
3. DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'ESTABILITAT 

PRESSUPOSTÀRIA DE LA LIQUIDACIÓ DE 2016. 
 
Es dóna compte de l’informe d’Intervenció següent: 
 
Informe d’Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària – liquidació pressupost exercici 2016- 
Exp. 32/2017 

 
Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016,  de 
conformitat amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ 
Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, i d’acord amb 
l’article 15.3e) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012 ,  emeto el 

següent 
 
Informe: 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera -en endavant LOEPSF- publicada al BOE núm. 103, de data 30 d’abril de 

2012, exigeix aplicar una política econòmica contundent basada en dos eixos 
complementaris que es reforcen: la consolidació fiscal, és a dir, l’eliminació del dèficit 

públic estructural i la reducció del deute públic, i les reformes estructurals.  
 
L’àmbit d’aplicació subjectiu de la Llei obliga, entre altres, a les corporacions locals i a 
la resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i demès ens de dret 
públic dependents de les administracions públiques. 

 
Les entitats locals han de tenir en compte en l’elaboració dels seus Pressupostos les 
tres regles fiscals que sustenten els principis d’estabilitat i de sostenibilitat de la Llei 
Orgànica 2/2012: equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio del deute 
públic i regla de la despesa. 
 
L’article 11 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels 

Pressupostos i demés actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les 
administracions públiques i demés entitats que formen part del sector públic es 
sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. Cap administració pública no podrà 
incórrer en dèficit estructural -definit com el dèficit ajustat del cicle, net de mesures 
excepcionals i temporals- i les corporacions locals hauran de mantenir una posició 

d’equilibri o superàvit pressupostari. 

 
L’article 15 de l’assenyalada Llei Orgànica estableix que el Govern, a proposta del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, fixarà l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la 
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i 
l’objectiu del deute públic.+ 
 

Segons acord del Consell de Ministres, seguint la proposta presentada pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, es van fixar els següents objectius:  
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1. Pel què fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària del conjunt de les entitats 
locals per al trienni 2016 - 2018 s’ha fixat la Capacitat (+) Necessitat (-) de 
finançament, SEC 2010 en la forma següent: 

2016 2017 2018 

0,0 0,0 0,0 

 
2. Quant a l’objectiu del deute públic, els límits d’endeutament aplicables al conjunt 
d’entitats locals, segons l’acord del Consell de Ministres esmentat, es la següent:  

2016 2017 2018 

3,4 3,2 3,1 

(en percentatge de PIB) 
No obstant, el límit d’endeutament individual aplicable a cadascuna de les entitats 

locals està recollit a l’article 53 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i és el següent: 

2016 2017 2018 

75% 75% 75% 

(sobre ingressos corrents) 
3. Pel què fa a la taxa de referència als efectes d’aplicar la regla de despesa 
prevista en l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, la despesa  computable no podrà 
superar la taxa de referència de creixement del PIB a mitjà termini de l’economia 
espanyola, el qual s’ha xifrat en els percentatges següents: 

2016 2017 2018 

1,8 2,1 2,3 

 
Així doncs, es procedeix a informar sobre el compliment de cadascun d’aquests 

objectius: 
 

A) compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària  
La Legislació aplicable és la següent: 
- LO 2/2012, 27 d’abril, d’estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera  
- LO 4/2012, 28 setembre, per la qual es modifica la LO 2/2012, 27 d’abril, llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera 
- RD 1463/2007, Reglament d’estabilitat Pressupostària (en tot allò que no contradigui la llei) 
- Llei 17/2012, 27 desembre, de pressupostos Generals de l’estat per a 2013 (Disposició final 
31) 
- Ordre HAP 2105/2012, 1 octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament previstes a la LO 2/2012, de 27 abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
- Ordre ECF/138/2007, 27 d’abril, de procediments en matèria de tutela financera dels EELL.  
- Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL ) 
(Disposició transitòria 10ª) 
- RDL 2/2014, 21 febrer, per la que es desenvolupen mesures urgents per reparar els danys 
causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i mar a la façana atlàntica 
i la costa cantàbrica  
- Disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de 
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter 
econòmic. 

 
La liquidació  se sotmetrà als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, coherent amb la normativa europea, i de conformitat amb allò que preveuen 
els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació 

d’equilibri o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l’article 11.3 
i 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit 
estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i 

http://www.mollo.cat/


  

Ajuntament de Molló 

  

 

 

C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ 

T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21 
www.mollo.cat 

temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit 
pressupostari. 
 
S’ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per 
finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit i deute 

públic.  
 
Tal com estableix l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals , la Intervenció 

Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la 
pròpia Entitat Local. Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent, i l’interventor 

detallarà els càlculs efectuats i els ajustos realitzats sobre la base de les dades dels 
capítols 1 a 9 de l’estat d’ingressos i despeses pressupostàries, en termes de 
comptabilitat nacional, segons el sistema europeu de comptes nacionals i regionals.  
L’equilibri pressupostari i l’objectiu d’estabilitat pressupostària, entesa com a capacitat 
(+) o necessitat (-) de finançament és un concepte estadístic definit al SEC 2010 
equivalent al saldo del compte financer, és a dir, l’adquisició neta d’actius financers 
menys els passius nets contrets.   

Per tant, també podem calcular la capacitat (+) o necessitat (-) de finançament, i per 
tant, el compliment de l’estabilitat pressupostària, de la comparació dels capítols de 
l’1 al 7 del pressupost de despeses i dels capítols de l’1 al 7 d’ingressos.  A aquest 
resultat caldrà efectuar uns ajustaments, en termes de Comptabilitat Nacional, segons 
el sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals.  Aquests es recullen en el 
document F.1.1.B1. que s’adjunta com a part inseparable del present informe.  

 
En base als càlculs detallats en l’expedient motiu de l´informe cal concloure que en la 

liquidació del pressupost del 2016 es compleix amb l'estabilitat pressupostària, 
atès que es compta amb una CAPACITAT DE FINANÇAMENT per import de 111.918,03 
€,  d’acord amb els següents càlculs: 
 
Càlcul estabilitat pressupostària (necessitat/capacitat de finançament):  

CAPÍTOLS DESPESES INGRESSOS 

1 109.507,52 286.924,22 

2 302.954,87 25.976,51 

3 1.322,17 155.828,92 

4 61.514,38 151.509,02 

5   6.000,00 

6 51.758,61 1.350,00 

7 0,00 17.719,56 

TOTAL DESP. NO FINANCERA 527.057,55 645.308,23 

Ajustaments SEC'95 0,00 -6.332,65 

TOTAL DESP. NO FINANCERA 527.057,55 638.975,58 

   

CAPACITAT(+) /NECESSITAT(-) FINANÇAMENT 111.918,03 

 

B) Objectiu del deute públic 
L’article 15 de l’assenyalada Llei Orgànica estableix que el Govern, a proposta del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, fixarà l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la 
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i 
l’objectiu del deute públic. 
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El volum de deute públic, definit d’acord amb el protocol sobre procediment de dèficit 
excessiu, del conjunt de les administracions públiques no pot superar el 60% del 
producte interior brut expressat en termes nominals, o el que estableixi la normativa 
europea. Aquest límit s’ha de distribuir d’acord amb els percentatges següents:  

• 44% per a l’Administració Central. 
• 13% per al conjunt de les comunitats autònomes. 
• 3% per al conjunt de les corporacions locals. 
 
D’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei orgànica d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, aquests límits s’han de complir l’exercici de 
2020. 

 
No obstant, en quant a l ’objectiu del deute públic, els límits d’endeutament aplicables 
a cadascuna de les entitats locals es recull en el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, tenint en compte allò que 
s’estableix a la “Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per 
a l’exercici de 2017” de 31/01/2017 publicada per la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor, del Departament d’Economia i Coneixement, de la 

Generalitat de Catalunya. 
Pel que fa al percentatge d’endeutament sobre recursos corrents liquidats a 
31/12/2016, aquest Ajuntament presenta un endeutament del 18,96% , d’acord amb 
el següent càlcul: 
(capital viu a 31/12/2016 / drets reconeguts nets x ingressos corrents) * 100 = 
 =         118.753,71 €     /          626.238,67 €                                 *  100  =     18,96% 

 
Per tant, aquesta corporació, a data 31/12/2016 es troba per sota del límit màxim 

d’endeutament establert a la Llei. 
 
C) Compliment de la regla de la despesa 
 
La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa computable 
no superi la taxa de referència del creixement del producte interior brut, publicada pel 
Ministeri d’Economia i Competitivitat.  

 
Com s’ha esmentat a la part expositiva del present informe, seguint la proposta 
presentada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la taxa de referència 
per a l’any 2016 és de l’1,8%. 
 
Segons l’article 12.2 de la LO 2/2012, la despesa computable es calcularà de la següent 

manera:  
+ Capítol 1: Despeses de personal 
+ Capítol 2: Compra de béns i serveis 
+ Capítol 3: Despeses financeres 
- Interessos del deute computats en el capítol 3 de despeses financeres.  

+ Capítol 4: Transferències corrents  
+ Capítol 6: Inversions 

+ Capítol 7: Transferències de capital 
- Despeses finançades amb fons finalistes 
+ / - Ajustos SEC 2010 
 
Una vegada calculada la despesa computable, s’haurà de complir amb l’equació 
següent: Taxa de referència del creixement del PIB (1,3%) >= 100 x [(despesa computable any 

n / despesa computable any n-1) – 1] 

 

Pel què fa al càlcul de la despesa computable de l’exercici 2015, partim de la liquidació 
de l’exercici esmentat: 
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Eco Descripció Oblig. reconeg. netes 

1 Despeses de personal 96.113,86 

2 Despeses corrents en béns i 
serveis 266.605,64 

3 Despeses financeres 2.012,83 

4 Transferències corrents 74.118,19 

6 Inversions reals 217.858,38 

 TOTAL 656.708,90 
 

 

Despesa computable any 2015: 
+ ORN (Capítols 1 a 7) =  656.708,90 € 
- interessos préstecs =       - 1.168,65 € 

- despeses finançades amb fons finalistes =  - 111.143,19 €  
(DDGI fons coop’15: 16.085,88 € - part executada 2015-  + DDGI, PUOSC subv 
vestidors piscina: 70.000,00 € + DDGI, subv. PEIS’14: 14.302,90 –part executada 
2015-  +  DDGI, subv. PEIS 2015: 10.754,41 €) 
TOTAL despesa computable 2014 = 544.397,06 € 
 
Per tant, si de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 es desprèn que la despesa 

computable ascendeix a 544.397,06 €, si apliquem la taxa de referència (1,8%) s’obté 
un sostre de despesa màxima computable per al 2016 per import de 554.196,21 €. 
Ara calcularem la despesa computable executada de l’exercici 2016:  

Eco Descripció Oblig. Reconeg. netes 

1 Despeses de personal 109.507,52 

2 Despeses corrents en béns i serveis 302.954,87 

3 Despeses financeres 1.322,17 

4 Transferències corrents 61.514,38 

6 Inversions reals 51.758,61 
 

 TOTAL 527.057,55 
 

Despesa computable any 2016: 
+ ORN (Capítols 1 a 7) =  527.057,55 € 

- interessos préstecs =       - 765,84 € 
- despeses finançades amb fons finalistes =  -  39.780,81 €  
(DDGI: maquinària neteja neu, 50è. aniversari Flama Canigó, despeses corrent neu, 
PUOSC despeses manteniment) 
TOTAL despesa computable 2016 = 486.510,90 € 
 
Atès que no se supera el sostre màxim de despesa, és evident que es respecta la taxa 

de referència de l’1’8%, i per tant, es compleix amb la regla de la despesa. 
 
En el cas que s’incomplís la regla de despesa, aquest fet implicaria la formulació d’un 
Pla Econòmic i Financer, que permeti assolir el compliment en el termini d’un any, de 

conformitat amb allò que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
Molló, 28 de febrer de 2017 

La interventora comissionada per XALOC. Cristina Coma i Clotet  
 
ANNEX F1.1.B1: Ajustos inclosos en l’informe d’ avaluació per a relacionar el 
saldo resultant dels ingressos i les despeses a finals d’exercici, amb la capacitat 
o necessitat de finançament calculada conforme les normes del sistema europeu 
de comptes. 

Annex inseparable de l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’ estabilitat 
pressupostària – liquidació Pressupost exercici 2016-    
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CONCEPTE (ajust a aplicar 

als imports d'ingressos i 

despeses) 

 

Import ajust a aplicar 

al saldo pressupostari 

2016 (+/-) Observacions 

 
Ajust per recaptació 
d'ingressos  Capítol 1 -8.866,32 Recaptació neta 2016 (corrents i tancats) 

 

Ajust per recaptació 

d'ingressos  Capítol 2 +413,45 Recaptació neta 2016 (corrents i tancats) 

 

Ajust per recaptació 

d'ingressos  Capítol 3 +327,22 Recaptació neta 2016 (corrents i tancats) 

 

Ajust per liquidació negativa 

PTE - 2008 0,00 Quotes deduïdes de la PTE 2008 al 2016 

 

Ajust per liquidació negativa 

PTE - 2009 +361,83 Quotes deduïdes de la PTE 2009 al 2016 

 

Ajust per liquidació negativa 

PTE - 2013 +1.431,17 Quotes deduïdes de la PTE 2013 al 2016 

 Altres    

Total ajustaments Pressupost Entitat  -6.332,65 € 

 

Import del ajust: quantitat amb signe (+) incrementa el saldo pressupostari (incrementa la capacitat de 
finançament) (-) disminueix el saldo pressupostari (disminueix la capacitat de finançament)  

 
El Ple en queda assabentat 
 
 
4. APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT 
EXTRAORDINARI (MODIFICACIÓ PRESSUPOST 1/2017) 

 

Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per a 
les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, segons queda 
justificat en la Memòria que acompanya l’expedient, i atès que es disposa de romanent 
líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació 
de l’exercici anterior. 
 

Atès que en data 21 de març de 2017 es va emetre informe de Secretaria sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Atès que en data 24 de març de 2017 es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment 
d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i la Intervenció va informar 
desfavorablement la proposta d’Alcaldia de modificació de Pressupost (exp. núm. 

1/2017). 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local,  
 

Es proposa al ple de la corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2017 en la 
modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb 
càrrec al romanent líquid de tresoreria per despeses generals resultant de la liquidació 
de l’exercici anterior i amb ingressos corresponents a subvencions finalistes, d’acord 
amb el detall següent: 

 
Suplements de crèdit: 

Aplicació pressupostària Descripció Import (€) 

a) 2017 1.450.61900 Camí de la retirada 60.238,30 
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b) 2017 1.1532.21001 Conservació i reparació vies públiques 32.000,00 

c) 2017 1.414.21002 Desenvolupament rural i suport ramader 4.127,48 

d) 2017 1.450.21200 Despeses manteniment refugi 150,08 

e) 2017 1.920.21600 Manteniment equip. Informàtics i fotocopiadora 2.500,00 

f) 2017 1.920.22699 Altres despeses 2.000,00 

g) 2017 1.171.22709 Treballs enjardinament 5.000,00 

h) 2017 1.943.46300 Aportació Mancomunitat V. Camprodon 1.000,00 

i) 2017 1.450.62300 Adquisició eines, maquinària 3.000,00 

j) 2017 1.432.22605 Promoció i foment del turisme 2.000,00 

  TOTAL DESPESES 130.015,86 

 
Concessions de crèdit extraordinari: 

Alta en Concepte de Despeses 
Aplicació pressupostària Descripció Import (€) 

k) 2017 1.920.15100 Gratificacions 1.200,00 

l) 2017 1.161.62300 Millora cloració dipòsits aigua 12.788,00 

m) 2017 1.450.61901 Altres inversions Espinavell 75.000,00 

n) 2017 1.920.63400 Adquisició vehicle  18.000,00 

  Total despeses 88.988,00 

 
Alta en Concepte d’Ingressos 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 
(€) 

2017.1.87000 Romanent líquid de tresoreria per despeses generals 134.002,21 

2017.1.797 (a) Transferències de la Unió Europea 59.800,00 

2017.1.761 (m) Transferències de capital Diputació  25.201,65 

 TOTAL 219.003,86 

 

2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el 
podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà  
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; 
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
L’alcalde explica la proposta. 

 
El secretari informa als assistentes que es vol aprovar una modificació del Pressupost 
que incompleix la regulació legal sobre disposició del Romanent de Tresoreria procedent 
de l’exercici anterior. Hi consta l’informe de la interventora a l’expedient  pel més que 
previsible incompliment de la Estabilitat Pressupostària i la Regla de Despesa. 
 
Tot i que sembla que el govern de l’Estat té la intenció de permetre la disposició dels 

estalvis municipals, al dia d’avui aquesta proposta suposa un incompliment legal. 
 
Els assistents manifesten que queden assabentats de l’advertiment. 
 

La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i data 
dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.  
 
L’alcalde, El secretari, 
Josep Coma Guitart Josep Ruiz Muñoz  
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