Solivella, novembre de 2013
Núm. 11/2013

PRESSUPOST 2011

DESPESES

CAPITOL

DESCRIPCIÓ
1
2
3
4
6

INICAL

Despeses personal
depeses corrents en bens i serveis
despeses financeres
transferencies corrents
inversions reals

INGRESSOS
CAPITOL

DESCRIPCIÓ
1
2
3
4
5
7
8

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus publics
Tranf.corrents
Ingressos patrimonials
Tranf.capital
Actius financers

MODIFICACIONS

LIQUIDAT

124.700,00 €
266.500,00 €
12.000,00 €
69.300,00 €
0,00 €

139.200,00 €
325.700,00 €
12.000,00 €
70.800,00 €
152.408,45 €

134.857,87 €
325.350,94 €
4.656,54 €
61.549,03 €
106.029,23 €

472.500,00 €

700.108,45 €

632.443,61 €

INICIAL

MODIFICACIONS

LIQUIDAT

136.000,00 €
5.000,00 €
76.850,00 €
250.000,00 €
4.650,00 €
0,00 €
0,00 €

178.900,00 €
5.000,00 €
83.550,00 €
263.600,00 €
4.650,00 €
30.000,00 €
134.408,45 €

181.895,94 €
259,00 €
85.691,76 €
281.719,65 €
2.036,19 €
230.152,62 €
- €

472.500,00 €

700.108,45 €

781.755,16 €
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LIQUIDACIO PRESSUPOST INGRESSOS 2011

Capitol 1

Capitol 2

Capitol 3

Impostos directes
IBI RUSTICA
IBI URBANA
IMPTO.VEHICLES
IAE
Impostos indirectes
llicencies d'obres

Capitol 5

Capitol 7

Transferencies corrents
de l'estat
de la generalitat
dputacio
altres
Ingressos pasrimonials
Aprofitaments

259,00 €
259,00 €
85.691,76 €
66.424,00 €
6.117,49 €
11.484,18 €
1.666,09 €
281.719,65 €
100.775,24 €
97.952,76 €
54.529,65 €
28.462,00 €
2.036,19 €
2.036,19 €

Transf.capital
de la Generalitat
de la diputació
de l'estat

Capitol 8

6.929,01 €
126.125,78 €
43.675,94 €
5.165,21 €

Taxes i preus públics
Recollida d'escombreries
taxes prestacio de serveis
fecsa-telefonica
altres ingressos

Capìtol 4

181.895,94 €

230.152,62 €
1.000,00 €
29.152,62 €
200.000,00 €

Actius financers

-

TOTAL

€

781.755,16 €
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Capitol 1
Despeses de personal
Personal funcionari
personal laboral
quotes seg.social

134.857,87 €
46.676,71 €
54.173,53 €
34.007,63 €

Capitol 2
Despeses corrents en bens i serveis
reparacions i manteniment(enllumenat, aceres, vials…..)
material, subministraments i altres (materials, fecsa, telefonica…)
dietes i locomocions carrec electes (Alcalde i Regidors)
lloguer oficines correus

325.350,94 €
83.768,39 €
237.840,87 €
3.341,68 €
400,00 €

Capitol 3
Despeses financeres
de prestecs
interessos

4.656,54 €
3.695,50 €
961,04 €

Capitol 4
Transferencies corrents
Consell Comarcal (escombreries)
institucions (entitats del poble)

61.549,03 €
58.373,03 €
3.176,00 €

Capitol 6
Inversions reals
Inversions de reparació
Edifici Museu del Castell
Equips de megafonia
equips informàtics
compra mobiliari
mobiliari local socio-cultural
local social

106.029,23 €
12.653,02 €
- €
17.249,83 €
5.286,40 €
- €
28.218,05 €
42.621,93 €

TOTAL

632.443,61 €
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PRESSUPOST 2012
DESPESES

CAPITOL

DESCRIPCIÓ
1
2
3
4
6
9

INICAL

MODIFICACIONS

Despeses personal
123.500,00 €
depeses corrents en bens i serveis278.500,00 €
despeses financeres
12.300,00 €
transferencies corrents
73.000,00 €
inversions reals
517.050,00 €
pasius financers
21.500,00 €

TOTAL

1.025.850,00 €

LIQUIDAT

124.500,00 €
324.000,00 €
12.300,00 €
73.000,00 €
786.285,00 €
21.500,00 €

116.610,14 €
316.970,83 €
12.092,85 €
63.692,34 €
64.557,19 €
21.428,57 €

1.341.585,00 €

595.351,92 €

INGRESSOS

CAPITOL

DESCRIPCIÓ
1
2
3
4
5
7
8

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus publics
Tranf.corrents
Ingressos patrimonials
Tranf.capital
Actius financers
TOTAL

INICIAL

MODIFICACIONS

LIQUIDAT

193.500,00 €
2.000,00 €
79.800,00 €
241.300,00 €
4.150,00 €
505.100,00 €
0,00 €

193.500,00 €
2.000,00 €
79.800,00 €
248.300,00 €
4.150,00 €
522.200,00 €
291.635,00 €

213.213,67 €
8.128,84 €
74.504,03 €
274.136,79 €
3.230,95 €
166.150,94 €
0,00 €

1.025.850,00 €

1.341.585,00 €

739.365,22 €

Finançament
L’Ajuntament de Solivella té en l’actualitat un préstec signat amb Catalunya Caixa per un
import de 300.000€ del qual en queda pendent d’amortitzar 257.142,86 €.
Amb data 28/06/2005 es va signar un préstec per import de 232.975 € per finançar una sèrie
d’obres. L’any 2010 quedava pendent d’amortitzar del préstec 149.770€.
Amb data 08/10/2010 es demana la possibilitat de poder refinançar el deute del primer préstec
i ampliar el seu import en 150.230€ per inversions, fent que l’import total fos de 300.000€
Amb data 22/12/2010, es signa amb Catalunya Caixa i la Diputació de Tarragona el nou
préstec per un import de 300.000€; els interessos que aquest préstec comporta estan
subvencionats per la Diputació de Tarragona fins a un màxim de 6.000€/anuals.
Actualment la ràtio d’endeutament de Solivella és de 53,19%, essent el seu màxim establert
en un 114%.
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D’ INGRESSOS 2012

Capitol 1

Capitol 2

Capitol 3

Capìtol 4

Capitol 5

Capitol 7

Impostos directes
IBI RUSTICA
IBI URBANA
IMPTO.VEHICLES
IAE
Impostos indirectes
llicencies d'obres
Taxes i preus públics
Recollida d'escombreries
taxes prestacio de serveis
fecsa-telefonica
altres ingressos

Transferencies corrents
de l'estat
de la generalitat
diputacio
altres
Ingressos pasrimonials
Aprofitaments

7.246,89 €
139.962,92 €
42.886,23 €
23.177,63 €
8.128,84 €
8.128,84 €
74.504,03 €
66.183,00 €
5.539,20 €
2.507,28 €
274,55 €

274.136,79 €
90.684,40 €
48.255,09 €
108.029,97 €
27.167,33 €
3.230,95 €
3.230,95 €

Transf.capital
generalitat
admo.general
diputacio

Capitol 8

213.273,67 €

166.150,94 €
116.553,00 €
- €
49.597,94 €

Actius financers

-

TOTAL

€

-

€

739.365,22 €
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Capitol 1

Capitol 2

Capitol 3

Capitol 4

Capitol 6

Despeses de personal
Personal funcionari
personal laboral
quotes seg.social

116.610,14 €
43.564,84 €
39.772,28 €
33.273,02 €

Despeses corrents en bens i serveis
reparacions i manteniment (enllumenat, aceres, vials…)
material, subministraments i altres (material, fecsa, telefonica)
dietes i locomocions carrec electes (Alcalde i Regidors)
arrendaments i canons (oficina de correos-magatzem salat)

59.183,13 €
251.747,32 €
1.770,78 €
4.269,60 €

Despeses financeres
de prestecs
interessos

12.092,85 €
10.321,62 €
1.771,23 €

Transferencies corrents
Consell Comarcal (escombreries)
institucions (entitats del poble, convenis amb el Consell Comarcal)

56.774,42 €
6.917,92 €

63.692,34 €

Inversions reals

64.557,19 €

Museu del Castell i centre d'interpretació
Capitol 9

316.970,83 €

64.557,19 €

Passius Financers
amortització prestec

21.428,57 €
21.428,57 €

TOTAL

595.351,92 €

INVERSIÓ 2008-2013
En el període dels exercicis 2008-2013 han estat executades unes inversions (recuperació del
Castell, complex cívic i cultural “La Societat”, pista polivalent coberta...) que han suposat una
inversió patrimonial consolidada de 3.578.580,68 €, per la qual es feu necessari amb data
8/10/2010, l’ampliació del préstec en 150.230 € per atendre aquestes inversions.
INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS
L’import total de l’inventari municipal el qual inclou: terrenys i béns naturals, infraestructures i
béns destinats a l’ús general, construccions, mobiliari, equips per al processament
d’informació, etc. I una vegada practicades les amortitzacions comptables, a dia d’avui dóna
un total de 4.808.315,16 €.
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Béns municipals

abocador clausurat-partida clot martell
abocador de runes
local socio-cultural "La Societat
museu del castell i centre d'interpretacio
caseta bar piscina
pabelló multifuncional (pista coberta)
Llar d'infants
parc infantil
zona esportiva-educativa
solar cr.sant joan, 4
castell-diposit
inmoble cr.mig, 19
pou d'aigua-font de l'abellà
diposit nou d'aigua
pou d'aigua-partida tallat
pou d'aigua magdalena
finca rustica barranc del xano
casa de la vila
equipaments culturals-cal mateuobra pictorica SansArt (donació)
casa "Cal Manquet"
castell de solivella
cementiri municipal
rentadors
Escultura Sant Miquel (donació)

clots martell
Crta.Montblanc-Artesa, 55
Crta.Montblanc-Artesa, 55
crta.montblanc-artesa, 3
crta.montblanc-artesa, 3
crta.montblanc-artesa, 3
crta.montblanc-artesa, 3
crta.montblanc-artesa, 3
cr.sant joan, 4
cr.sant joan, 9
cr.mig, 19
font de l'abellà
partida darrere castell
partida tallat
partida xano
pl.major, 1
pl.Major, 8
Pl.major, 1
cr.sant joan
partida ricofes
cr.abeurador
Crta.Montblanc-Artesa, 55

OBLIGACIONS DELS ENS LOCALS DEL SUBMINISTRAMENT
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

1.223,66 €
10.722,06 €
1.220.191,50 €
1.394.535,40 €
40.804,09 €
196.682,38 €
87.707,83 €
19.986,64 €
556.222,16 €
12.083,02 €
48.126,65 €
10.277,31 €
45.012,20 €
30.356,56 €
2.241,17 €
697,17 €
17.293,52 €
301.842,94 €
173.567,77 €
94.000,00 €
23.906,00 €
762.781,86 €
45.063,89 €
30.000,00 €

D’INFORMACIÓ

AL

El dia 5 d’octubre de 2012 va sortir publicat al BOE l’ Ordre AAP/2105/2012, d’ 1 d’octubre per
la qual es desenvolupava el subministrament d’informació prevista en la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
L’objectiu d’aquesta ordre és donar compliment a l’aplicació del principi de transparència com a
base del funcionament de les administracions públiques i al principi de lleialtat institucional en
el sentit de facilitar a la resta d’Administracions Públiques la informació necessària per al
desenvolupament de les seves pròpies competències.
Cal tenir una visió plurianual de l’execució del pressupost segons s’estableix en el principi de
plurianualitat i en el principi d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
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Trimestralment, s’ha de subministrar la següent informació al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas:
*Actualització del pressupost en execució, incorporades les modificacions fetes.
*Obligacions a tercers, vençudes, liquidades, exigibles, no imputades a pressupost.
*La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament.
*Resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat al final de cada trimestres, d’ingressos i
despeses, i els estats complementaris, amb indicació dels drets recaptats de l’exercici corrent i
exercicis tancats i les desviacions respecte a les previsions.
*La situació dels compromisos de despeses plurianuals i l’execució de l’annex d’inversions i el
seu finançament.
*Informe trimestral, regulat per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per qual s’estableixen les mesures per la lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
*Actualitzacions dels plans de tresoreria.
Aquestes dades s’entran a la plataforma del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
L’esmentada ordre també marcava la tramesa dels pressupostos del 2014-2015-2016 .
Els comptes municipals es presenten davant:
-Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma EACAT:
Departament de Governació
Sindicatura de Comptes
-Ministerio de Economia y Hacienda (Madrid), mitjançant la plataforma del ministeri.
CONTRACTACIONS, CONVENIS I LICITACIONS
Les administracions públiques i també el nostre ajuntament, estem obligats a donar estricte
compliment tot el que determina la legislació aplicable en tots els temes relacionats amb
contractacions, convenis i licitacions, els quals, a més de ser aprovats per l’òrgan de govern
corresponent, publicats als diaris oficials i perfil del contractant, també se n’ha d’informar amb
trasllat de tota la informació al Ministerio de Administraciones Públicas i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, que exerceixen la tutela i control pel compliment.
Legislació que s’aplica en els casos indicats:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (LRBRL).
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic. (TRLCSP)
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
d) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
e) 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 a la TRLMRLC.
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
www.solivella.cat
secretaria@solivella.cat
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