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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA VEÏNAL  
 

Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Extraordinària 
Data: 4 de juny de 2020 
Horari: 12:00 hores 
Lloc: Sala d’Actes de l’E.M.D. 
 
Assistents 
 
Sra. Meritxell Raga Martin, Presidenta, presideix la sessió 
Sr. Joan Benet i Pallàs, Vocal 
Sr. Gabriel Jiménez Vela, Vocal 
 
Assistits per la Sra. Àngels Minguella i Torres, Secretària acctal de l’EMD de Rocallaura. 
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present sessió, 
previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 98.c) del 
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, i 90.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts següents: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 27.12.2019. 
2. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT ELABORATS EN COMPLIMENT DE LA LLEI 

15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. 

3. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE VEÏNS DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS REFEREIT 
AL QUART TRIMESTRE 2019 I PRIMER TRIMESTRE 2020, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014. 

4. INFORME PRESIDÈNCIA LIQUIDACIÓ 2019, DECRET 11/2020 DE DATA 28.02.2020. 
5. DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES: 

a. D’ESTABILITAT RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EMD DE ROCALLAURA, 
EXERCICI 2019. 

b. INFORME RESUM ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN, EXERCICI 2019. 
6. RATIFICACIÓ DECRET 14/2020 DE DATA 09.03.2020, APROVACIÓ PLA PRESSUPOSTARI A MIG 

TERMINI 2021-2022-2023. 
7. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2020. 
8. INFORME PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS PER A 2020. Pla de Tresoreria. 
9. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I 

LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA. 
10. APROVACIÓ DEFINITIVA D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS ALS 

BENEFICIARIS DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL JOC. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR DE DATA 27.12.2019. 
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es membres de la Junta de Veïns l’esborrany 
de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
El Sr. President sotmet el present acord a la consideració de la Junta, i aquesta l’aprova per unanimitat 
dels tres membres presents, que legalment la componen.  
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2.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT ELABORATS EN COMPLIMENT DE LA LLEI 
15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA 
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS. 
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre (BOE núm. 163, de 6 de juliol de 2010), per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra  la morositat en les operacions comercials, el Tresorer ha d’elaborar, amb 
caràcter trimestral natural, un informe sobre el compliment dels terminis de pagament estipulats en la 
mateixa llei, el qual inclourà el número i la quantitat global de les obligacions pendents en les qual 
s’estigui incomplint els terminis de pagament i la Interventora ha d’elaborar, amb caràcter trimestral 
natural, un informe referent a les factures que ha excedit el termini de tres mesos des de la seva 
anotació al registre de factures de l’entitat local i el corresponent expedient de reconeixement de 
l’obligació. 
Tot seguit per secretaria intervenció es dona compte a la Junta de Veïns de la Corporació, dels informes 
abans esmentats de Tresoreria i d’Intervenció, els quals es corresponen als trimestres següents:  

- quart trimestre del 2019 
Es fa constar que dits informes han estat tramesos al Ministeri d’Economia i Hisenda, Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, Secretaria d’Estat 
d’Hisenda i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, així mateix s’han 
publicat conforme determina la Llei 15/2010, de 5 de juliol.  
 
La Junta de Veïns se’n dóna per assabentada i conforme. 
 
3.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS REFERIT AL 
QUART TRIMESTRE 2019 I PRIMER TRIMESTRE 2020, D’ACORD AMB EL RDL 635/2014.- 
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de càlcul del període 
mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les obligacions de remissió al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i de publicació en els portal web, així com les condicions de 
retenció de recursos dels règims de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb 
els proveïdors, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
Per tant, en compliment de dita normativa cal procedir a donar compte al Ple dels indicadors relatius als 
càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les operacions pagades i de les operacions del 
pendent de pagament corresponents al període que a continuació s’indica, en termes econòmics, segons 
el resum definitiu que consta a l’expedient, que és el següent: 
 

4T  
trimestre de 

2019 

Període mig de 
pagament 

Ràtio 
operacions 
pagades 

Import 
operacions 
pagades 

Ràtio 
operacions 

pendents de 
pagament 

Import 
operacions 

pendents de 
pagament 

 15,31 15,44 60.270,81 1 539,50 
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trimestre de 

2020 

Període mig de 
pagament 

Ràtio 
operacions 
pagades 

Import 
operacions 
pagades 

Ràtio 
operacions 

pendents de 
pagament 

Import 
operacions 

pendents de 
pagament 

 4,70 1,29 17.678,15 17,24 4.813,12 
 
De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del sector 
d'administracions públiques de l’EMD de Rocallaura no supera el termini màxim de pagament previst en 
la normativa de morositat. 
Així mateix s’informa que ja s’ha comunitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i s’ha 
publicat a la web municipal.  
 
La Junta de Veïns se’n dóna per assabentada i conforme. 
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4.- INFORME DE PRESIDÈNCIA LIQUIDACIÓ 2019, DECRET 11/2020 DE DATA 
28.02.2020.- 
Tot seguit la Presidència informa a la Corporació del Decret 11/2020, de data 28 de febrer de 2020, 
referent a l’aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic del 2019. 
“”DECRET DE PRESIDÈNCIA Núm. 11/ 2020.-  
1. ANTECEDENTS 
1.1 En data 31.01.20 la presidenta va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la corporació. 
1.2 En data 19.02.20  la secretària va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost 
del 2018. 
1.3. En data 21.02.20 l'interventora va emetre informe sobre el compliment dels resultats obtinguts a la 
liquidació. 
1.4 En data 24.02.20 l'interventora va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del compliment del 
principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del 
pressupost de l'exercici 2019. 
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 a 31 de desembre del mateix exercici, s'obté 
el següent resultat: 
1.5.1. Respecte al pressupost de despeses: 
  
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 201.086,66
Modificacions de despeses: 172.604,54
Pressupost definitiu de despeses: 373.691,20
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses: 333.274,16
Obligacions reconegudes: 318.408,96
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats: 307.692,02
Obligacions pendents de pagament: 10.761,94

2.  Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 66.723,74
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0,00
Pagaments realitzats: 13.130,00
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 53.593,74

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     64.355,68  
 
1.5.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 201.086,66
Modificacions d’ingressos: 172.604,54
Pressupost definitiu d’ingressos: 373.691,20
Drets reconeguts: 268.263,86
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta: 109.464,19
Drets pendents de cobrament: 158.799,67

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 134.772,38
Baixes: 0,00
Recaptació: 77.235,69
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 57.536,69

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 216.336,36  
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1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
EMD  DE ROCALLAURA

Exercici Comptable: 2019

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2019

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 213.263,86 136.037,16 77.226,70

b. Altres operacions no financeres 55.000,00 182.371, 80 -127.371,80

1. Total operacions no financeres (a+b) 268.263,86 31 8.408,96 - 50.145,10

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

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 268.263,86 318.408,96 - 50.145,10
AJUSTOS:

11.152,80

0,00

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT - 38.992,30

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de treso reria per a despeses 
grals. 

 
1.5.4. Romanent de tresoreria: 

 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 55.28224€. Estan formats pels romanents d’incorporació 
obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de 
tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat: 
  - Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats, en aquest 
cas no n’hi ha. 
  - Incorporació voluntària: Aquests crèdits s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una vegada 
acordada la distribució del superàvit, en aquest cas no n’hi ha. 

EMD  DE ROCALLAURA

Exercici Comptable: 2019

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2019

1. (+) Fons líquids 123.123,84

2. (+) Drets pendents de cobrament 217.234,73

(+) del Pressupost corrent 158.799,67

(+) de Pressupostos tancats 57.536,69

(+) d'operacions no pressupostàries 898,37

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació defi nitiva 0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 72.279,92

(+) del Pressupost corrent 10.716,94

(+) de Pressupostos tancats 58.184,53

(+) d'operacions no pressupostàries 3.378,45

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació defin itiva 0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació 0,00

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació p ressupostària 0,00

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pr essupostària 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 268.078,65

II. Saldos de dubtós cobrament 8267,82

III. Excés de finançament afectat 0,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 259.810,83
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1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost. 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o 
superàvit pressupostari. 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost1 s'obté, per diferència 
entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos 
motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària. 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 36.442,78 € d'acord amb el següent 
detall: 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 268.263,86 
Despeses no financeres 318.408,96 
Dèficit no financer -50.145,10 

Ajustos d'ingressos   
Recaptació  86.587,88 
PTE  0,00 
Interessos 0,00 
Compte 418 0,00 

Altres 0,00 

Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 354.851,74 
Despeses ajustades 318.408,96 

Capacitat de finançament 36.442,78 
 
1.7. Compliment de la regla de la despesa 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà 
comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2018 amb aquell que es desprèn de la liquidació 
del 2019. 
Es compleix la Regla de la despesa amb un marge de 20.549,18 € d’acord amb el detall de següent: 

Concepte 

Liquidació 
exercici 2018 

Liquidació 
exercici 2019 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 147.631,76 318.408,96 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 0,00 0,00 

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

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

+/-Execució d'avals.   0,00 

+Aportacions de capital.   0,00 

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

                                                 
1Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla 
de comptabilitat que els sigui aplicable, dels seus estats provisionals es dedueixi que incorren en pèrdues el 
sanejament requereixi la dotació de recursos no previstos en l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de 
l'apartat anterior a la que li toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe individualitzat. 
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+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 

  0,00 

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

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 

+Préstecs   0,00 

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

  0,00 

Altres 

  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte interess os del 
deute 

147.631,76 318.408,96 

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

  0,00 

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

0,00 187.340,32 

Unió Europea   0,00 

Estat   0,00 

Comunitat Autònoma   3.770,00 

Diputacions   10.853,00 

Altres Administracions Públiques   172.717,32 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació    0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 147.631,76 131.068,64 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,027   

Despesa computable incrementada per la taxa de refe rència   

151.617,82   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 151.617,82   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   131.068,64 

Marge de compliment   20.549,18 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   -11,22% 
1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat:   
1.8.1. Deute públic:  
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l’administració local. 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest percentatge. No 
obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és 
a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats. 
El volum de deute viu a 31/12/2019, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats 
minorant els ingressos afectats, és el següent: 

    Nivell de deute viu Import 

1(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 213.263,86

2(-) CCEE 0,00

3(-) QQUU  213.263,86

4(-) ALTRES 0,00

5  Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 0,00

6  Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 0,00%
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1.8.2. Període mig de pagament 
El PMP anual ha estat de 15,31 dies.  
FONAMENTS JURÍDICS 
1. L’article 3.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF, en endavant) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres 
actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea. 
2. L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de de les corporacions 
locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de 
l'economia espanyola que calcularà el Ministeri d’Economia i Competitivitat. Afegeix que s'entén per 
despesa computable les despeses no financeres exclosos els interessos del deute, la part de la despesa 
finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques. A més 
a més, quan s'aprovin canvis normatius que suposin augments/disminucions permanents de la 
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què 
s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar/disminuir en la quantia equivalent. 
3. L’article 21 de la LOEPSF disposa que en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, 
de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, l'Administració incomplidora ha de formular un pla 
econòmic-financer que permeti a l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de 
despesa. 
4. L’article 23 de la LOEPSF disposa que els plans econòmic-financers elaborats per les corporacions 
locals hauran d'estar aprovats pel Ple de la Corporació. Aquests plans han de ser aprovats en el termini 
màxim de dos mesos des de la presentació i la seva posada en marxa no podrà excedir de tres mesos 
des de la constatació de l'incompliment. 
5. L’article 15 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF, estableix  que abans del 31 de març 
de cada any les corporacions locals han de comunicar al Ministeri d’Economia i Hisenda les dades de la 
liquidació del pressupost de l’exercici anterior. 
6. L’article 165.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals disposa que el pressupost general atendrà al compliment del principi d’estabilitat. 
7. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament de la Llei 18/2001, 
de 12 de desembre d’Estabilitat pressupostària disposa que la intervenció elevarà al Ple un informe amb 
caràcter independent sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus 
organismes i ens dependents a l’aprovació del pressupost, modificacions i liquidació. 
8. L’article 21 del RD 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament de la Llei 18/2001, de 
12 de desembre d’Estabilitat pressupostària preveu que no s’haurà d’elaborar el pla econòmic financer en 
les modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 
9. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon 
Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió pressupostària: 
- La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del pla de reequilibri de 
conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
- L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació previstes en la 
normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en aquest últim cas s'hagués formulat 
requeriment. 
- La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió de noves 
mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb l'article 24.3 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de reequilibri, segons 
correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
Per tant,  
RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, que en termes consolidats figura a 
l’apartat 1.5.4. 
Segon.- Donar compte a la Junta de Veïns de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se 
celebri. 
Tercer.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
La Junta de Veïns se’n dóna per assabentada i conforme. 
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5.- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES: 
 
a) D’ESTABILITAT RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EMD DE ROCALLAURA, 
EXERCICI 2019.-  
Tot seguit es dona compte de l’informe d’estabilitat relatiu a la liquidació del pressupost de l’EMD de 
Rocallaura, de l’exercici del 2019.  
 
“”INFORME DE LA INTERVENCIÓ  
Títol: Informe de la intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, deute públic i regla de la 
despesa de la liquidació del pressupost de la corporació 
Tipus: preceptiu 
FETS 
1. La Unitat gestora ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient d’aprovació de la liquidació de 
l’exercici 2019. 
2. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com encarregar a la intervenció 
municipal l’elaboració dels documents necessaris per a formar i l’emissió dels informes corresponents. 
3. La intervenció ha emès informe en relació als resultats pressupostaris de la liquidació del pressupost. 
4. D'aquest informe es calculen els objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la 
regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici, els quals es detallen a 
continuació: 
1. Estats consolidats 
1.1. Entitats que composen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord amb el sistema 
europeu de comptes nacionals i regionals. 
1.1.1. Agents que constitueixen l'Administració local. 
a) Entitat local: EMD 
1.2. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost. 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o 
superàvit pressupostari. 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost2 s'obté, per diferència 
entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos 
motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària. 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 36.442,78 € d'acord amb el següent 
detall: 

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   

Ingressos no financers 268.263,86 
Despeses no financeres 318.408,96 
Dèficit no financer -50.145,10 

Ajustos d'ingressos   
Recaptació  86.587,88 
PTE  0,00 
Interessos 0,00 
Compte 418 0,00 

Altres 0,00 

Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

                                                 
2Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla 
de comptabilitat que els sigui aplicable, dels seus estats provisionals es dedueixi que incorren en pèrdues el 
sanejament requereixi la dotació de recursos no previstos en l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de 
l'apartat anterior a la que li toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe individualitzat. 
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Ingressos ajustats 354.851,74 
Despeses ajustades 318.408,96 

Capacitat de finançament 36.442,78 
 
1.3. Compliment de la regla de la despesa 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà 
comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2018 amb aquell que es desprèn de la liquidació 
del 2019. 
Es compleix la Regla de la despesa amb un marge de 20.549,18 € d’acord amb el detall de següent: 

Concepte 

Liquidació 
exercici 2018 

Liquidació 
exercici 2019 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 147.631,76 318.408,96 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC) 

0,00 0,00 

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

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

+/-Execució d'avals.   0,00 

+Aportacions de capital.   0,00 

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

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

  0,00 

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

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 

+Préstecs   0,00 

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

  0,00 

Altres 

  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 

147.631,76 318.408,96 

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

  0,00 

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

0,00 187.340,32 

Unió Europea   0,00 

Estat   0,00 

Comunitat Autònoma   3.770,00 

Diputacions   10.853,00 

Altres Administracions Públiques   172.717,32 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació   0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 147.631,76 131.068,64 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,027   

Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

151.617,82   

+ canvis normatius que suposen increments permanents 
de la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents 
de la recaptació (3) 

0,00   
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a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 151.617,82   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   131.068,64 

Marge de compliment   20.549,18 
% Variació de la despesa computable (5-1/1)   -11,22% 

2. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat:   
2.1. Deute públic:  
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l’administració local. 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest percentatge. No 
obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és 
a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats. 
El volum de deute viu a 31/12/2019, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats 
minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 

    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 213.263,86 
2 (-) CCEE 0,00 
3 (-) QQUU  213.263,86 
4 (-) ALTRES 0,00 
5   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4)0,00 
6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 0,00% 

  
2.3. Període mig de pagament 
El PMP anual ha estat de 15,31 dies.  
FONAMENTS JURÍDICS 
1. L’article 3.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF, en endavant) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres 
actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea. 
2. L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de de les corporacions 
locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de 
l'economia espanyola que calcularà el Ministeri d’Economia i Competitivitat. Afegeix que s'entén per 
despesa computable les despeses no financeres exclosos els interessos del deute, la part de la despesa 
finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques. A més 
a més, quan s'aprovin canvis normatius que suposin augments/disminucions permanents de la 
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què 
s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar/disminuir en la quantia equivalent. 
3. L’article 21 de la LOEPSF disposa que en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, 
de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, l'Administració incomplidora ha de formular un pla 
econòmic-financer que permeti a l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de 
despesa. 
4. L’article 23 de la LOEPSF disposa que els plans econòmic-financers elaborats per les corporacions 
locals hauran d'estar aprovats pel Ple de la Corporació. Aquests plans han de ser aprovats en el termini 
màxim de dos mesos des de la presentació i la seva posada en marxa no podrà excedir de tres mesos 
des de la constatació de l'incompliment. 
5. L’article 15 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF, estableix  que abans del 31 de març 
de cada any les corporacions locals han de comunicar al Ministeri d’Economia i Hisenda les dades de la 
liquidació del pressupost de l’exercici anterior. 
6. L’article 165.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals disposa que el pressupost general atendrà al compliment del principi d’estabilitat. 
7. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament de la Llei 18/2001, 
de 12 de desembre d’Estabilitat pressupostària disposa que la intervenció elevarà al Ple un informe amb 
caràcter independent sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus 
organismes i ens dependents a l’aprovació del pressupost, modificacions i liquidació. 
8. L’article 21 del RD 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el reglament de la Llei 18/2001, de 
12 de desembre d’Estabilitat pressupostària preveu que no s’haurà d’elaborar el pla econòmic financer en 
les modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 
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9. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon 
Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió pressupostària: 
- La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del pla de reequilibri 

de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
- L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació previstes en la 

normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en aquest últim cas s'hagués formulat 
requeriment. 

- La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió de noves 
mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb l'article 24.3 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

- La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de reequilibri, segons 
correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

CONCLUSIONS 
4.1. La consolidació de les liquidacions presenta un dèficit per operacions no financeres, el qual una 
vegada practicats els ajustos necessaris resulta una capacitat de finançament de 36.442,71 euros. 
4.2. La liquidació del Pressupost de l’EMD per l’exercici 2019 compleix la regla de la despesa, ja que el límit 
en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sota del pressupost liquidat que es pretén aprovar. La 
diferència existent és de 20.549,18 €. 
4.3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 0,00%. 
Rocallaura, 24 de febrer de 2020 
La interventora acctal.”” 
 
 
- INFORME RESUM ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN, EXERCICI 2019.- 
Tot seguit es dona compte de l’informe resum anual sobre el control intern, de l’exercici del 2019. 
“INFORME RESUM ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN  
Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en l'article 213 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local; i, en atenció a les facultats recollides en l'article 
4.1.b).6è del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent: 
INFORME RESUM ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN 
EXERCICI DEL 2019 
ANTECEDENTS 
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), 
l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple 
l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les 
objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela 
financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d’ingressos. Aquest informe ha d’atendre únicament a aspectes propis de l’exercici de la funció 
interventora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi. 
Els resultats d'aquest control intern, d'acord amb l'article 37 del referit Reial decret 424/2017, de 28 
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, hauran 
de recollir-se en el corresponent informe resum anual, en ocasió de l'aprovació del compte general. 
Conforme al mandat imposat pel punt tercer d'aquest mateix article, la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat va dictar la Resolució de 2 d'abril de 2020, per la qual s'establien les 
instruccions a les quals ha d'ajustar-se el contingut, estructura i format de l'informe resum. En virtut 
d'això, s'emet el present informe en el qual s'inclou un resum anual dels principals resultats obtinguts en 
les actuacions inherents a la funció interventora i el control financer per a l'exercici 2019 d'aquesta 
Entitat. 
La funció interventora, que té per objecte controlar els actes, qualsevol que sigui la seva qualificació, que 
donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i els pagaments 
que d'ells es derivin, i la inversió o l'aplicació en general dels fons públics, s'aplica en aquesta Entitat en 
règim de fiscalització limitada en el cas de les despeses i prèvia en el cas dels ingressos.  
Per la qual cosa, l’ entitat local, en sessió plenària de data 10.01.2019 va aprovar el model de control 
intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i 
obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici 
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de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local, en virtut del que estableixen els 
articles 13 i 9 del RCIL, respectivament. 
L’apartat 8 de l’article 15 del RCIL estableix que aquest informe anual ha de diferenciar, de manera clara 
i concisa, el caràcter suspensiu o no de les objeccions efectuades pels òrgans interventors. No obstant, 
en haver-se aprovat la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics això implica que, 
l’incompliment de qualsevol d’aquests requisits comporta, en tots els casos, la suspensió de la tramitació 
de l’expedient. 
Pel que fa el resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos en l’exercici de la 
funció interventora, a què fa referència l’apartat 6 de l’article 15 del RCIL, en haver-se aprovat la 
substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, no és possible detectar aquestes anomalies en aquesta fase del control. 
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció interventora emesos 
durant l’exercici s’han d’incloure, també, en la relació que esmenten els apartats 6 i 7 de l’article 15 del 
RCIL.  
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, aquest informe anual que deriva de l’article 15.6 del 
mateix reglament ha d’incloure, en un punt addicional, els resultats obtinguts del control dels comptes a 
justificar i de les bestretes de caixa fixa. 
FONAMENTS JURÍDICS 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals (TRLRHL). 

- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats 
del sector públic local (RCIL). 

- Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.  
INFORME 
La finalitat d’aquest informe, doncs, és informar de les resolucions adoptades pel president contràries a 
les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció 
interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, amb 
l’objectiu de donar compliment al requerit pels articles 15, 27.2 i 28.2 del RCIL i 218.1 del TRLRHL. 
A continuació es mostra la informació requerida en la normativa vigent de l’exercici 2019: 
1. FUNCIÓ INTERVENTORA: 
a) Resolucions adoptades per la presidència de l’entitat local contràries a les objeccions 
efectuades per la Intervenció. 

No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap 
resolució i/o decret contrari a les objeccions efectuades per la Intervenció. 
b) Resolucions adoptades per la presidència de l’entitat local contràries a l’opinió de la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap 
resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 
c) Informes sobre actes d’omissió de la funció interventora. 

No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora. 
2. CONTROL FINANCER PERMANENT 
Les Entitats en règim de control financer simplificat, solament hauran d'efectuar, amb caràcter obligatori, 
les següents actuacions: 
1.Tal com indica la pròpia IGAE en consulta de 10-05-2018:  
  a. La que s’estableix a la DA  3a de la Llei de control del deute comercial del sector públic, (que es 
reprodueix en l'article 32.1 f. del RD 424/2017): les tasques de verificació d'obligacions en el compte 
413. 
  b. Les incloses als apartats 1 i 2 de l'article 12 de la Llei de Factura electrònica: l'informe del 
compliment de la normativa de morositat.  
2. Seguint amb el recollit en la Llei de Factura electrònica, la inclosa a l'apartat 3 de l'article 12: 
l'auditoria de sistemes per verificar els registres comptables de factures electròniques. 
3. D'acord amb el recollit en la Llei General de Subvencions, en RD 424/2017, el control financer de 
subvencions. 
Sent el resultat del control permanent:  De conformitat.  
a) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. 
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. 
b) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. 

No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. 
c) En l’exercici de l’indicada fiscalització i intervenció prèvia de tot acte, document o 
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expedient que doni lloc a la realització de despeses, així com els pagaments que d’ells es 
derivin, s’han emès els següents informes de fiscalització: 
Fiscalitzats de conformitat: 
FASES: ADOP - Nombre d’informes: 1 
  P - Nombre d’informes: 4 
Fiscalitzats amb objeccions: 
Cap  
Fiscalitzats amb discrepància no resolta: 
Cap  
d) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 

En l’exercici de l’indicada funció interventora prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de 
produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors de tresoreria, i a l’haver 
substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, 
no s’han detectat anomalies (objeccions / discrepàncies) en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció 
interventora. I el resultat del control financer posterior és de conformitat.  
3. AUDITORIA PÚBLICA 
Com entitat en règim de control financer simplificat, no és obligatori efectuar l’auditoria de comptes, 
d’acord amb el RD 424/2017. 
4. MITJANS DE CONTROL 
Aquest òrgan de control ha disposat dels mitjans necessaris per desenvolupar el model de control eficaç, 
al que es refereix l’article 4 del RD 424/2017. 
5. CONCLUSSIONS I RECOMANACIONS 
No s’han detectat deficiències, que requereixin l’adopció de mesures correctores a través d’un Pla d’Acció, 
ja sigui en la funció interventora com en el control financer permanent.  
6. TRASLLAT AL PLE I A L’ IGAE. 
Donar trasllat del present informe a la Presidència per a la seva remissió a la Junta de Veïns de l'Entitat 
Local juntament amb la liquidació del pressupost i a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat 
en el curs del primer quadrimestre de l'any, en ocasió de l'aprovació del Compte General d’acord amb 
l’article 37 del RD 424/2017.  
A la vist d'aquest, la Presidenta no és necessari que formalitzi cap tipus de Pla d'Acció que determini 
mesures a adoptar per esmenar febleses, deficiències, errors i/o incompliments detectats. 
Rocallaura, 27 d’abril de 2020 
La Secretària Interventora, 
Àngels Minguella Torres”” 
 
La Junta de Veïns se’n dóna per assabentada i conforme. 
 
6.- RATIFICACIÓ DECRET 14/2020 DE DATA 09.03.2020, APROVACIÓ PLA PRESSUPOSTARI  A 
MIG TERMINI 2021-2022-2023.-     
Atès que la Presidència en data 11.03.2019, va dictar el Decret núm. 10/2019, el qual és del tenor literal 
següent: 
 
“”DECRET DE PRESIDÈNCIA Núm. 14 / 2020.- 
APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2021-2023 
FETS 
1. La unitat d’ intervenció ha informat de la necessitat d’aprovar el pla pressupostari a mig termini abans 
del dia 15 de març de l’exercici en curs. 
2. La Presidència ha proposat unes previsions d’ingressos i despeses per al període 2021-2023 i ha resolt 
iniciar l’expedient de d’aprovació del pla pressupostari a mig termini així com encarregar a la Intervenció 
l’emissió de l’informe corresponent.  
3. Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció on es conclou:  
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2021-2023. 
Segon.- Comunicar al Ministeri d’Hisenda mitjançant l’aplicació informàtica les dades referents al Pla 
pressupostari a mig termini de conformitat amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, pel qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament de informació prevista en la LOEPSF.  
FONAMENTS DE DRET 
- L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
estableix que s’ha d’elaborar un pla pressupostari a mig termini que s'inclourà en el Programa 
d'Estabilitat, en què s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà 
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una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i 
de conformitat amb la regla de despesa. 
- L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel 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, detalla que es remetra la documentació dels Plans abans de 15 
de març de cada any.  
- L'article 4.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel 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, disposa determina que la remissió de la informació econòmica- 
financera corresponent a les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les 
seves funcions.  
- L’òrgan competent per l’aprovació de conformitat amb la competència residual de l’article 21.1.s) de la 
Llei7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local, és l’Alcalde.  
RESOLC 
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2021-2023 d’acord amb el quadre 1 de 
l’Annex que s’adjunta a la present resolució.  
Segon.-  Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació 
previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
Tercer.- Donar compte a la Junta de Veïns en la primera sessió que es celebri.”” 
ANNEX  
Quadre 1 _ PROPOSTA PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 

  PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2021 2022 2023 

Capítol 1 0 0 0 
Capítol 2 0 0 0 
Capítol 3 5.043 5.144 5.247 
Capítol 4 160.858 164.075 167.357 
Capítol 5 14.018 14.298 14.584 

Ingressos corrents  179.919 183.517 187.188 

Capítol 6 0 0 0 
Capítol 7 30.000 0 0 

Ingressos de capital 30.000 0 0 

Capítol 8 0 0 0 
Capítol 9 0 0 0 

Ingressos financers 0 0 0 

INGRESSOS TOTALS  209.919 183.517 187.188 

        

DESPESES 2021 2022 2023 
Capítol 1 71.287 72.712 74.167 
Capítol 2 96.471 98.401 100.369 
Capítol 3 714 728 743 
Capítol 4 0 0 0 

Capítol 5 2.800 1.800 2.800 

Despeses corrents  171.272 173.641 178.078 

Capítol 6 0 0 0 
Capítol 7 0 0 0 

Despeses de capital 0 0 0 
Capítol 8 0 0 0 
Capítol 9 0 0 0 

Despeses financeres 0 0 0 
DESPESES TOTALS  171.272 173.641 178.078 
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Quadre 2   _ COMPLIMENT LOEPSF 
OBJECTIU ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA: 2019 2020 2021 2022 2023 

Superàvit/Dèficit no financer 
-

42.959 70.784 38.647 9.876 9.109,75 
Ajustos 86.501 31.318 4.705 4.799 4.894,64 
Capacitat / Necessitat de 
finançament 43.542 102.102 43.352 14.675 14.004 

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA 2019 2020 2021 2022 2023 

Despesa màxima    326.315,47 239.751,29 176.581,22 179.024,11 
Despesa pressupost   232.994,45 171.271,80 173.641,23 178.078,06 

Marge Regla despesa   93.321,02 68.479,49 2.939,99 946,05 

OBJECTIU DEL DEUTE 2019 2020 2021 2022 2023 

Deute viu   0,00 0,00 0,00 0,00 
Ingressos corrents ajustats   176.391,25 179.919,08 183.517,46 187.187,81 

Rati de deute viu   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 
La Junta de Veïns se’n dóna per assabentada i conforme. 
 
 
7.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2020.- 
Per poder atendre les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és 
insuficient en el pressupost ordinari de l’exercici del 2020 o no hi ha consignació, es necessita tramitar 
l’expedient de suplements i/o d’habilitació de crèdits mitjançant majors i/o nous ingressos o transferència 
amb subjecció a les disposicions vigents. 
S’ha emès l’informe favorable de secretaria intervenció, per la qual cosa a proposta de la presidenta, la 
Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per unanimitat dels tres membres presents, que legalment 
la componen, acorda: 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2020, dins del pressupost d’ingressos i 
de despeses de l’exercici del 2020, amb el detall següent: 
1. Suplements: Augmentar la consignació pressupostària en les partides de despesa següents:  
C.O C.F. C.E.     Descripció    Augment     Previsió 
        Import / euros     Final 
1 912 10000.01 Sous alts càrrecs   32,62 8.749,02 
1 912 13000.01 Personal laboral     2.986,80  19.403,24 
1 231 16000.01 Seguretat social        698,49    18.938,40 
1 231 16001.01 Seguretat social alts càrrecs            13,05      3.499,61 
1 171 21000.01 Rep/mant/cons/ infraest.    4.000,00      8.000,00 
1 161 22501.01 Cànon aigua    15.000,00    26.000,00 

 Suma           22.730,96 
2. Habilitació: Crèdits extraordinaris  
C.O. C.F. C.E.       Descripció    Alta       Previsió 

Import / euros      Final 
1 150 62700.11   Arranjament camins     4.377,78      4.377,78 
1 170 62300.01   Adquisició de tractor   18.287,69   18.287,69 
1 933 61000.01   Expropiació finca C. Joc     6.260,01     6.260,01 

Suma      28.925,48 
 Total augment          51.656,44 

Procedència dels fons: 
1. Majors i/o nous ingressos  
C.O. C.F. C.E. Descripció    Alta         Previsió 

Import / euros        Final 
1  46101 Pla Salut / Consultori      6.977,00    16.477,00 
1  46102 Pla Cooperació       2.500,00      2.500,00 
1  46104 IEI projectes culturals      1.145,00            1.645,00 
1  59900 Cànon aigua     15.000,00    26.000,00 
1  761.03 Pla Dinamització Local      5.000,00            5.000,00 



   
      E.M.D. 
ROCALLAURA 

1  762.04 Pla arranjament camins     4.377,78            4.377,78 
87000  Romanent líquid de tresoreria    16.656,66   

Total finançament   51.656,44 
 
Segon.- Que s’exposi al públic pel termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte en el 
tauler d’anuncis i en el BOP.  
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i restarà aprovat definitivament 
sense necessitat d’ulterior acord de l’EMD. 
Quart.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
 
8.- INFORME PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS PER A 2020. Pla de Tresoreria. 
Atès que per tresoreria i intervenció s’ha elaborar el pla de disposició de fons per a 2020 i que 
contempla la prelació de pagaments i d’ingressos, amb el detall de la disposició de fons, 
periodicitat i cadència. 
Atès el que disposen els fonaments legals següents: 
- RD 250/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la LRHL RDL 2/2004, de 5 de març (articles 65 
i 187). 
- Bases d’execució del pressupost vigent. 
- OM HAP/1781/2013, de 20 de setembre, instrucció de comptabilitat. 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre i Llei 15/2010 de 5 de juliol. Mesures contra la morositat. 
- Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat. 
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, període mig de pagament. 
S’informa a la Junta de Veïns de l’EMD de dit pla de disposició de fons, pel seu degut 
coneixement, el qual es publicarà a la seu electrònica municipal.  
 
La Junta de Veïns de l’EMD se’n dóna per assabentada i conforme. 
 
 
9.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, 
EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA. 
La Presidenta remarca que bars, cafeteries, restaurants, hotels, establiments turístics, etc..., són dels 
sectors més afectats per la crisi del COVID-19, i des de l’EMD es vol estar al costat dels establiments 
d’aquest sector situats a Rocallaura. 
Atès que el Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els 
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de 
març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements 
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
Vist l’esborrany del projecte de modificació i havent-se realitzat l’estudi tècnic econòmic de l’ordenança 
fiscal que es troba vigent en aquest municipi, pel qual es reflecteix que es procedent la seva modificació, 
pel que fa a la suspensió durant l’exercici econòmic del 2020 de l’apartat C de l’article 6.4, referent a 
l’ocupació de terreny d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, així com l’informe d’impacte 
de la modificació. 
Atenent al que preveuen els articles  2, 15 a 27, 57, 59 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i concordants del DL 2/2003 TR LMRLC 
i de la Llei 7/1985 RBRL.  
A proposta de la Presidenta, la Junta de Veïns, per majoria absoluta, per unanimitat dels tres membres 
presents que legalment la componen, acorda: 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici econòmic del  2020 exclusivament, la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 4 TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA 
PÚBLICA, consistent en la suspensió de manera transitòria de l’apartat C - Per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, de l’article Article 6è. Quantia tributària, punt 4, la qual 
reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els 
obligats tributaris de la mateixa.  
Ordenança fiscal núm. 4 



   
      E.M.D. 
ROCALLAURA 

Article 6è. Quantia tributària 
4. Taxes: 

C.- Per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa exercici 2020 
1.   Preu per cada cadira per tot el període d’estiu, que correspon a 7 mesos 
     des de l’abril fins a l’octubre – fins a 16 cadires 

2,00 € 
Suspensió transitòria 
durant l’any 2020 

2.   Preu per cada taula (per a 4 persones) per tot el període d’estiu, que  
      correspon a 7 mesos des de l’abril fins a l’octubre – fins a 4 taules 

10,00 € 
Suspensió transitòria 
durant l’any 2020 

Segon.- Exposar al públic en la web municipal i en el tauler d’anuncis de l’EMD els anteriors acords 
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004, podran examinar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el BOP el 
text íntegre de les modificacions efectuades. 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2020 es 
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin 
referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’EMD. 
Quart.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
10.- APROVACIÓ DEFINITIVA D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
ALS BENEFICIARIS DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL JOC. 
Antecedents: 
Per acord de Junta de Veïns de data 27.09.2018 es va aprovar definitivament l’expedient d’imposició de 
Contribucions Especials per les obres d’urbanització del Carrer del Joc, amb la relació de subjectes 
passius, als quals es va notificar degudament el primer termini de liquidació de dites obres d’urbanització. 
Atès l’acord de la Junta de Veïns aprovant la segona liquidació, en sessió de data 23.05.2019. 
Atès l’acord de la Junta de Veïns aprovant la tercera liquidació, en sessió de data 14.10.2019. 
Atès l’acord de la Junta de Veïns aprovant la quarta liquidació, en sessió de data 27.12.2019. 
Atesa la certificació d’obres emesa pel tècnic facultatiu i director de l’obra, procedeix l’establiment del 
quart termini de liquidació. 
A proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per unanimitat dels tres 
membres que legalment la componen, acorda: 
Primer.- Aprovar la cinquena i última liquidació de les contribucions especials per les obres 
d’urbanització del Carrer del Joc de Rocallaura. 
Segon.- Notificar el present acord als subjectes passius de les contribucions especials, les dades dels 
quals consten a l’expedient. 
Tercer.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui menester pel 
desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
TANCAMENT 
I essent les 12 hores 25 minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, 
s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el que s’ha 
informat, o acordat, si de cas, que signarà la senyora Presidenta juntament amb mi, la secretària 
interventora accidental que en dono fe.   
   

Vist i plau 
La Presidenta     La Secretària acctal.  
Meritxell Raga Martin   Àngels Minguella Torres 
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