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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
Data: 22 DE DESEMBRE DE 2016 

 
A C T A 

CONVOCATS: 
 
Alcalde-President: Sr.  Joaquim Mateu Bosch (PIA) 
 
Regidors: Sra. Marta Vives Albertí (PIA) 

 Sra. Sílvia Gómez Mestres (PIA) 
 Sr. Josep Pinsach Riera (ERC-AM) 
 Sra. Carme Simon Figueras (ERC-AM) 
 Sra. Montse Belmar López (CiU)    
 Sr. Jordi Bohigas Maynegre (UMdC) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
 
A Aiguaviva, a vint-i-dos de desembre de 2016. 
 
A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim 
Mateu i Bosch, es reuneixen tots els membres del Consistori esmentats 
anteriorment, amb l’excepció del regidor sr.Pinsach, que excusa la seva presència 
per compromisos professionals, per tal de celebrar la sessió extraordinària 
convocada.  
 
A les 19 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i 
debatre els punts que figuren en l'Ordre del dia: 
 
 
1.- APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER (DESEMBRE 2016) DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA. 
 
Atès que la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, estableix, per a les entitats Locals, l'obligació 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 de 
l'esmentada normativa, es realitzaran en un marc de «estabilitat pressupostària», 
coherent amb la normativa europea. 

 
S'entendrà per estabilitat pressupostària, la situació d'equilibri o superàvit 
estructural. Conforme 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 podran incórrer en dèficit estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de 
mesures excepcionals i temporals, per la qual cosa hauran de  mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari. 

 
Segons estableix l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'Abril, la variació de la 
despesa computable no podrà superar la taxa de referència de creixement del 
Producte Interior Brut de mig termini de l'economia espanyola. S'entendrà per 
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despesa computable les ocupacions no financeres en termes del Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la part de la 
despesa finançada amb fons finalistes de la Unió Europea o d'altres Administracions i 
les transferències vinculades als sistemes de finançament. La taxa de referència per 
al càlcul de la regla de despesa serà publicada pel Ministeri d'Economia i 
Competitivitat, conforme l'article 12.3 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'Abril. 

 
S'haurà de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per 
finançar compromisos de despeses presents i futurs dins dels límits de dèficit i deute 
públic. 

 
D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera en el seu article 21, en cas d'incompliment 
de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de 
despesa, l'Ajuntament ha de formular un pla economicofinancer que permeti l'any en 
curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa. 

 
Ha de tenir-se en compte que, 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, prevists en els articles 21 i 22 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
 

L'elaboració d'un Model de Pla Economicofinancer, resulta bastant complexa ja que la 
consecució dels objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic o la regla de 
despesa exigeixen una avaluació contínua i la solució pot variar en funció de si ens 
trobem al moment d'aprovar el Pressupost, quan es modifica o al moment de 
l'execució; així mateix la solució depèn de la causa que origini l'incompliment, de la 
situació economicofinancera de l'Ajuntament, de l'estructura dels seus ingressos i 
despeses.  
 
Vist el Pla Economicofinancer subscrit per Alcaldia, de data 20 de desembre de 2016, 
la necessitat de la qual s'origina per l’incompliment de la regla de la despesa 
l’exercici 2015, i que en sessió ordinària del Ple municipal del dia 28 d’abril es donà 
compte de dita liquidació del pressupost 2015. 
 

Resultant que el Pla proposat és conforme a l'establert en l'article 21 i 23 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
en relació amb l'article 9.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
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desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
i de conformitat amb el que es disposa en el citat article, per part de la regidoria 
d’hisenda es proposa al ple l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
PRIMER. Aprovar el Pla Economicofinancer de l'Ajuntament en els termes que 
consten en document annex i que es considera parteix integrant del present Acord. 

 
SEGON. Remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva 
aprovació i/o publicació al seu portal web, segons correspongui, en el termini de cinc 
dies naturals des de l'aprovació del Pla Economicofinancer. 
 
TERCER.- Remetre a Tutela Financera (Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya) en el termini dels 15 dies 
següents a l’acord plenari.  

 
QUART. A efectes merament informatius, publicar el Pla Economicofinancer en el 
Butlletí Oficial de la Província (si escau) i en el Butlletí Oficial de la Corporació. 
Així mateix, una còpia del Pla es trobarà a la disposició del públic des de la seva 
aprovació fins a la finalització de la seva vigència. 
 
 
S’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els regidors i 
regidores presents. 
 
 
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A 
L’EXERCICI DE 2017, LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE 
PERSONAL. 
 
 
Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Ajuntament per l’exercici de 2017 i 
l’expedient instruït a l’efecte que s’acompanya de les preceptives Bases d’execució, i 
la plantilla de personal. 
 
Atès que el pressupost figura equilibrat en els seus estats de despeses i d’ingressos. 
 
Vist els informes que acompanyen el projecte de Pressupost municipal. 
 
Atès que el procés per la seva formació ha respectat la tramitació exigida pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple que adopti l’ACORD següent:   
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’ajuntament d’Aiguaviva per 
a l’exercici de 2017. 
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SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal que es detalla en l’esmentat 
pressupost i que compren els llocs de treball reservats a funcionaris i personal 
laboral. 
 
TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
QUART.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, en compliment 
del que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes 
locals. 
 
CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Text Refós de la llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març). 
 
SISÈ.- Trametre un exemplar de l’expedient als òrgans competents de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya. 

 
El regidor sr. Bohigas fa ús de la paraula per felicitar a l’equip tècnic, comentant que 
és complicat entendre aquesta colla de números que es faciliten i lamentant haver 
rebut la documentació tard. 
Segueix dient que ja ho va dir l’any passat, que el pressupost ha de ser de l’equip 
de govern, i que ha pogut fer la seva aportació, però no en tot el que l’hi agradaria 
intervenir, però que és una evolució, que ha d’anar a més, especialment en les idees 
d’inversió. 
Comenta que està en contra de la idea de superàvit, ja que s’ha d’invertir pel poble. 
Afegeix que sap que s’ha de complir amb regla de despesa, però que és un exercici 
que creu que no és positiu, malgrat, diu, és cert que això és una previsió. 
Finalment, exposa que les bases d’execució del pressupost diuen que semestralment 
s’informarà de l’execució pressupostària al ple, i afegeix que suposa que el ple no ho 
ha de demanar sinó que s’hauria d’aportar aquesta informació. 
 
El sr. Alcalde fa ús de la paraula i comenta que és millor que hi hagi superàvit, 
especialment tenint en compte que els ingressos són supòsits, però que el que et 
fiscalitza són les despeses. Amb superàvit, afegeix, podràs disposar del que et sobri, 
i més ara que s’ha de complir amb estabilitat pressupostària, i si s’incompleix, estàs 
obligat a fer un pla econòmic financer i comunicar-ho..Per tant, “no passa res per 
tenir superàvit”. Per últim, afegeix que també s’ha de pensar que en un futur quedi 
quelcom per a l’Ajuntament.. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de tres 
regidors del PIA i el regidor d’UMdC, i els vots defavorables de la regidora de CiU i la 
regidora d’ERC-AM. 
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I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
trenta minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, 
el Secretari, en dono fe. 
 
 
 
 
 
L’Alcalde      El secretari 
 


