AJUNTAMENT DE PRADES
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Número: 03/2015
Caràcter: extraordinària
Data: 16 de febrer de 2015
Horari: de 20:05 a 20:15 hores
Lloc: Sala de plens
Hi assisteixen:
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU)
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU)
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU)
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU)
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM)
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM)
Excusa l'absència:
Enric Martorell i Musté, regidor (PSC-PM)
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal.
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen
sis regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els arts. 46.2 c)
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Alcaldessa, es passa a tractar els assumptes inclosos a
l'ORDRE DEL DIA.
1r.- Acta de la sessió del dia 6 de febrer de 2015 – Aprovació
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 6 de febrer de 2015, a la qual no es dóna lectura
tota vegada que els senyors Regidors disposen d'una còpia que ha estat tramesa juntament amb la
convocatòria, a la que els regidors donen llur conformitat.
2n.- Liquidació del Pressupost de 2014 – Informació
Seguidament el Sr. Secretari dona lectura al decret de l'Alcaldia del dia 11 de febrer de 2015.
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 019/2015
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2014 s'obté, a 31 de desembre de 2014, 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 compromeses:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments realitzats:

2.103.000,00 €
0,00 €
2.103.000,00 €
1.209.016,73 €
1.209.016,73 €
1.164.634,14 €
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Obligacions pendents de pagament:
44.382,59 €
2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici:
Modificacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l'exercici:
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:
1.2. Respecte al pressupost d'ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d'ingressos:
2.103.000,00 €
Modificacions d'ingressos:
0,00 €
Pressupost definitiu d'ingressos:
2.103.000,00 €
Drets reconeguts:
1.471.535,85 €
Drets anul·lats:
18.374,63 €
Drets cancel·lats:
394,34 €
Drets reconeguts nets:
1.452.766,88 €
Recaptació total:
1.252.937,05 €
Devolució d'ingressos:
14.635,20 €
Recaptació neta:
1.238.301,85 €
Drets pendents de cobrament:
214.465,03 €
2. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l'inici de l'exercici:
Modificacions:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l'exercici:
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:
1.3. Resultat pressupostari de l'exercici:
+ Drets reconeguts nets:
– Obligacions reconegudes netes:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
+ Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
per a despeses generals:
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici:
– Desviacions de finançament positives de l'exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

80.632,61 €
-9.182,22 €
62.980,79 €
8.469,60 €
52.852,19 €

376.687,73 €
-30.559,12 €
121.475,28 €
224.653,33 €
439.118,36 €

1.452.766,88 €
1.209.016,73 €
243.750,15 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
243.750,15 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 893.983,27 €.
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l'estat financer que figura a continuació:
(1) + FONS LÍQUIDS:
127.558,99 €
(2) + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT:
452.406,36 €
+ Del Pressupost corrent
214.465,03
+ De Pressupostos tancats
224.653,33
+ D'operacions no pressupostàries
13.296,79
– Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva
8,79
(3) – OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT:
99.751,93 €
+ Del Pressupost corrent
44.382,59
+ De Pressupostos tancats
8.469,60
+ D'operacions no pressupostàries
47.249,05
– Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
349,31
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I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 – 3):
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT:
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT:
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I – II – III):

480.213,42 €
99.469,02 €
0,00 €
380.744,40 €

2. D'acord amb l'article 191.2 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, i l'article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la regla 83.3
de l'Ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de l'Ordre EHA 4042/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la
Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local, 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.
El capital pendent de cobrament s'ha minorat, en concepte de cobrament dubtós, en 99.469,02 €. Per
determinar aquesta quantia s'han tingut en compte l'antiguitat i l'import dels deutes, la naturalesa dels
recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no
implicaria l'anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s'han aplicat són:
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d'ingressos
Exercici 2014:
Exercici 2013:
Exercici 2012:
Exercici 2011:
Exercici 2010:
Exercici 2009:
Exercici 2008 i anteriors:

(%) estimacions de dubtós cobrament
10%
30%
60%
90%
100%
100%
100%

Les multes es doten en un 90% amb independència de l'antiguitat del seu saldo.
3. S'han considerat com a ingressos afectats els següents:
Cap
4. El pressupost general liquidat de l'exercici 2014 compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, per la
qual cosa presenta una capacitat de finançament de 181.314,37 euros.
5. El pressupost general liquidat de l'exercici compleix amb la regla de la despesa per import de 173.691,75
euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la liquidació de l'exercici 2013 era de
1.139.955,75 euros i la despesa total computable de la liquidació de l'exercici 2014 ha estat de 966.264,00
euros.
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats del 37,26%, per la
qual cosa compleix amb l'objectiu del deute públic.
7. El secretari i l'interventor han emès els corresponents informes d'acord amb l'article 191.3 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.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària,
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses,
les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació
neta.
3. L'article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s'hauran
de determinar:

PE 16.02.2015/Pàg. 3

AJUNTAMENT DE PRADES
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
• El resultat pressupostari de l'exercici
• Els romanents de crèdit
• El romanent de tresoreria
4. L'article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
d'estabilitat.
L'article 21 de la LOEPSE estableix que les entitats locals que no hagin assolit l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, l'objectiu del deute o de la regla de despesa, estaran obligades a formular i aprovar un pla
economicofinancer que permeti en l'any en curs i en el següent el compliment dels esmentats objectius.
5. D'altra banda, l'article 15.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l'any següent a l'exercici en
què es refereixen les liquidacions s'hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d'Empreses o a les seves
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers,
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l'exercici anterior
del deute viu, inclosos els quadres d'amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels
ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les
normes del Sistema Europeu de Comptes i l'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de
l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es
desenvolupa la Llei d'hisendes locals, en matèria de pressupostos.
RESOLUCIÓ
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2014, que en termes consolidats figura a la part
d'antecedents i que s'adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i
a la Delegació Provincial d'Hisenda i donar compliment i al que estableix l'article 15.3 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera."
El Ple de la corporació es dóna per informat.
3r. Adjudicació del contracte d'obres Centre cívic, gimnàs – Aprovació
ANTECEDENTS
Per acord del Ple de data 6 de febrer de 2015 es va aprovar la relació classificada i valorada, per ordre
decreixent, de les ofertes presentades, i que no han estat declarades desproporcionades o anormals per a
l'adjudicació del contracte de l'obra Centre cívic, gimnàs, per import de 134.597,33 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 111.237,46 €, pressupost net, i 23.359,87 € en concepte d'Impost sobre el valor
(IVA) afegit al tipus del 21% i un termini d'execució de set mesos.
− Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o anormals:
1. Construccions Prades, CB
− Relació de candidats descartats:
Cap
S'han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l'expedient de contractació, respecte
a la concurrència i publicitat.
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L'empresa requerida va constituir en data 12 de febrer de 2015 la garantia definitiva i ha aportat els
certificats d'estar al corrent de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries.
FONAMENTS DE DRET
1. La legislació aplicable és la següent:
a) Llei 7/1985, de 2 d'abril de reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
b) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya (TRLMRLC).
c) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del
sector públic (TRLCSP).
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la llei de contractes
de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui al LCSP.
e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.
f) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
g) Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
2. L'article 151.2 del TRLCSP disposa que l'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat
l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, comptats des de
l'endemà de la recepció d'aquest requeriment, presenti la documentació acreditativa d'estar al corrent en el
pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la d'haver constituït la garantia
definitiva . Si en aquest termini, el licitador no presenta aquesta documentació o no es justifica que s'està al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s'entendrà que el licitador ha retirat l'oferta,
amb les conseqüències establertes a l'article 103.1 TRLCSP.
L'article 151.3 del TRLCSP disposa que l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dintre dels 5
dies hàbils següents a la recepció de la documentació enumerada a l'article 151.2 del TRLCSP.
L'article 156 del TRLCSP disposa que la formalització del contracte s'efectuarà, en termes generals, no més
tard dels 15 dies hàbils següents a aquell que es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats
en la forma prevista en l'article 151.4.
Quan per causes imputables al contractista no s'hagués formalitzat el contracte dins el termini indicat,
l'Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l'import de la garantia provisional
que, si escau, s'hagués exigit, en els termes del que disposa l'article 156.4 del TRLCSP.
El contracte constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contractista
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, en aquest cas, són a càrrec seu les
corresponents despeses.
No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització.
El Ple de la Corporació, per quatre (4) vots a favor del grup de CiU i dues (2) abstencions del grup del PSCPM,
ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte de l'obra Centre cívic, gimnàs, a l'empresa Construccions Prades, CB, per
l'import de 130.361,12 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 107.736,46 €, pressupost net, i
22.624,66 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21% i un termini d'execució de tres
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mesos, amb subjecció al plec de clàusules administratives i al projecte aprovats, exposant seguidament les
característiques i avantatges de les ofertes del l'adjudicatari que n'han determinat la selecció:
- Import de l'oferta: 130.361,12 euros (IVA inclòs)
- Termini d'execució: 3 mesos
- Termini de garantia: 12 mesos
Segon.- Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de
l'endemà de la notificació de l'adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Tercer.- Procedir a la signatura del corresponent contracte administratiu.
Quart.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han participat en el procés de contractació, amb
indicació dels recursos procedents.
Cinquè.- Donar la publicitat reglamentària d'aquesta resolució, amb el contingut mínim establert a l'article
151.4 del TRLCSP, publicant-la al perfil del contractant.
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.
El secretari
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