
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2013/2 
Caràcter: Extraordinari 
Data: Dijous, 21 de febrer de 2013 
Durada: De les 18:00 a les 18:10 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteixen: 
 Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 Sr. Ricard Pérez Llordés, vice-president tercer  
 Sr. Pere Navinés Planes, vice-president segon  
 Sra. Rosa Andorrà Nicola, consellera  
 Sra. Dolors Espluga Espluga, consellera  
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera  
 Sr. Pere Artigues Alrich, conseller  
 Sr. Eduard Vives Espuga, conseller  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Pere Millas Casals, conseller  
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr.Josep Xavier Camps Torrens,  vice-president primer  
 Sr.Jesús Dòria Parramon,  conseller  
 Sr.Josep Miquel Alfonso Sànchez,  conseller  
 Sra.Monserrat Ramoneda Ballester,  consellera  
 Sra.Concepció Rabassa Castellarnau,  consellera  
 Sr.Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 Sr.Jordi Sala Solans,  conseller  
 
S’incorporen durant la sessió:  
Sr.Arcadi Payerols Solà,  conseller  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació del límit de despesa 
2. Modificació del pressupost prorrogat del 2012 pel 2013 



 

 

 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
1.APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA COMPUTABLE 
 

Exp. núm. INT 2012/30  
 
El Ple del Consell Comarcal de 20 de desembre de 2012, va aprovar el límit de la despesa 
computable per a l’exercici 2013, d’acord amb el previst a l’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Amb posterioritat a aquesta data, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha editat una 
“Guia per a la determinació de la regla de despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a corporacions locals”. Aquesta guia 
estableix un nou criteri a l’hora de realitzar el càlcul, que fins al moment es realitzava en base al 
pressupost 2012, i que ara queda establert en la liquidació o previsió de liquidació del pressupost 
2012. 
 
Per aquest motiu s’ha recalculat l’import de la regla de la despesa en base a al Guia esmentada. 
 
L’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostàri i Sostenibilitat 
Financera, estableix que les administracions aprovaran un límit de despesa no financera, coherent 
amb l’objectiu de l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, que marcarà el sostre 
d’assignació de recursos dels seus pressupostos. 
 
L’article 12 estableix que la despesa computable de les administracions no poden superar la taxa 
de referència del creixement del PIB de l’economia espanyola a mig termini. Aquest import s’ha 
d’ajustar als plans econòmic-financers i de reequilibri previstos en els articles 21 i 22 de la mateixa 
Llei. Així mateix s’han d’ajustar les desviacions produïdes per l’aplicació de les normes del Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, així com els canvis normatius que s’hagin produit. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic.  Aprovar el límit de despesa computable per a l’any 2013 de 714.105,48, i el límit de despesa 
no financera consolidada de la pròrroga del pressupost 2012 per import de 4.670.769,68 euros, 
segons el detall adjunt: 

REGLA DE DESPESA 
  

PRESSUPOST  EXERCICI: 2013
CÀLCUL  
Previsió liquidacio exercici: 2012
  
Capítols I a VII de despeses 4.905.787,96
Capítol III de despeses 81.821,42
Despeses finançades amb  
subvencions finalistes 4.120.095,27
Ajustos SEC 95 positius 0,00
Ajustos SEC 95 negatius 0,00
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Ajustos consolidació positius 0,00
Ajustos consolidació negatius 0,00
DESPESA CONSOLIDABLE N-1 703.871,27
  1,7
Import taxa referència 11.965,81
Increments per canvis normatius 9.034,87

Disminucions per canvis normatius   
  
LÍMIT DESPESA 
COMPUTABLE 724.871,95

2013  
Capítol III - interessos del deute 86.219,02
Despeses finançades amb  
subvencions finalistes 3.842.760,76
Despeses consolidació   
DESPESA MÀXIMA NO   
FINANCERA CONSOLIDADA 4.653.851,73
  
 
 
2. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PRORROGAT DEL 2012 PEL 2013 
 

Exp. núm. INT 2012/27  
Modificació de crèdit 1/2013; baixa per anul·lació 
 
El recàlcul de l’import de la regla de la despesa en base a les orientacions formulades pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la “Guia per a la determinació de la regla de 
despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera per a corporacions locals” determina la necessitat d’una modificació de crèdits en el 
pressupost de despeses mitjançant una baixa per anul·lació, amb la finalitat d’ajustar la pròrroga 
del pressupost 2012 per a l’exercici 2013 al límit de despesa no financera coherent amb l’objectiu 
de l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa. 
 
L'article 175 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 regula les baixes per anul·lació de crèdits, juntament amb els 
articles 49, 50 i 51 del RD 500/90, de 20 d’abril. 
 
D’acord amb això, la modificació de crèdit per baixes per anul·lació permet, mitjançant la reducció 
total o parcial del crèdit assignat a una partida del pressupost, finançar romanents de tresoreria 
negatius; finançar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit o executar altres acords del Ple de 
l’Entitat Local.  
 
L’article 50 del RD 500/90 estableix que pot donar-se de baixa per anul·lació qualsevol crèdit del 
pressupost de despeses, fins la quantia corresponent al saldo del crèdit, sempre que la dotació es 
pugui reduir o anul·lar sense pertorbar el respectiu servei. 



 

 

 
Atès que es competència del Ple de l’Entitat Local l’aprovació de les baixes per anul·lació de 
crèdits. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2013 mitjançant baixes per 
anul·lació, per un import de 70.848,54 €, per a ajustar la pròrroga del pressupost 2012 per a 
l’exercici 2013 al límit de despesa no financera coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
la regla de despesa, d’acord amb el següent detall: 
 

Partida de despesa 
Partida Crèdit assignat Reducció (total o parcial) Crèdit resultant 

170.46702 
232.22622 
432.46706 
920.15100 
920.22403 
921.13000 
921.16000 
 

4.801,82 
6.600,00 
5.000,00 
14.695,59 
14.562,73 
28.811,72 
9.735,00 

4.801,82 
6.500,00 
5.000,00 
10.000,00 
6.000,00 
28.811,72 
9.735,00 

0,00 
100,00 
5.000,00 
4.695,59 
8.562,73 
0,00 
0,00 

TOTALS:  70.848,54  

 
Segon. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un 
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin 
reclamacions, l’acord serà ferm i anul·larà / reduirà el crèdit de les partides del pressupost de 
despeses que s’han indicat. 
 
 
I, no havent-hi cap altra punt a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, 
estenc aquesta acta. 
 
La secretària       El president   
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop     Jesús Fierro i Rugall 
    
 


