ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2014

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent 2/4 de 2 de la tarda del dia 21 de
novembre de 2014, es reuneix el Ple, en Sessió Extraordinària sota la Presidència
de l’Illm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents
d’Alcalde Srs., Jordi Bosch Batlle, Joana Vilà Brugué i Lluís Butinyà Teixidó i dels
Regidors Srs., Núria Palomeras Pinsach, Jordi Congost Genís, Anna Ribas Planella,
Josep Vicens Teixidor, Roser Masgrau Plana, Xavier Bosch Pujol, David Juan
Garganta, Alexandra Pazos Massanas, Ferriol Masó Frigolé, Jordi Bosch Lleó i Joan
Luengo Sala.

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra.
present l’Interventor Municipal, Sr. Pere Feliu Oliveras.

Hi és

Excusen la seva absència els Tinents d’Alcaldes, Srs. Miquel Vilanova Cullell i Lluís
Costabella Portella.

El Sr. Alcalde els diu a tothom:
“Bon dia.
Obre l’acte públic i diu, anem a començar aquest Ple Extraordinari.”

COMISSIO INFORMACIO D’ADMINISTRACIO GENERAL I HISENDA
1.1.- Sollicitud d’ampliació termini per reintegrar les liquidacions
definitives de la participació en els Tributs de l'Estat, dels anys 2008 i 2009
Atès que la disposició addicional única del Real Decret Llei 12/2014, de 12 de
setembre, estableix modificacions en el procediment del reintegrament dels saldos
deutors a favor de la Hisenda de l’Estat derivats de les liquidacions definitives de la
participació en els tributs de l’Estat dels exercicis 2008 i 2009, que va ser regulat
en la disposició addicional desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2012.
Vist que a aquest Ajuntament compleix l’ampliació del termini establert en
l’esmentada disposició addicional.
Atès que L’Ajuntament de Banyoles, ha enviat al MINHAP, els informes d’avaluació
trimestrals d’aquest any 2014, a on es reflexa el compliment de l’objectiu
d’Estabilitat Pressupostaria, de la Regla de la Despesa i amb el límit de deute públic
establert en l’article 51 i 53 del TRLRHL, així com la previsió de complir amb
aquests objectius a 31 de desembre d 2014.
Atès que el període mig de pagament d’aquet Ajuntament del 3r.trimestre de 2014
es de 11,25 dies, per la qual cosa no superem en mes de 30 dies el termini màxim
de pagament establert per la normativa de morositat.
És per tot això que ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ:
AUTORITZAR la sollicitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de
l’ampliació del termini de reintegrament dels saldos deutors a favor del Ministeri
d’Hisenda, derivats de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de
l’estat dels exercicis 2008 i 2009, a 120 mensualitats més, d’acord amb la
disposició addicional única del Real Decret Llei 12/2014, de 12 de setembre.
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Parla el Sr. Alcalde i dóna la següent explicació:
“Aquest Ple Extraordinari només es fa per si volem adherir-nos, abans del 30 de
novembre, a l’ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a
l’ampliació del termini de reintegrament dels saldos deutors a favor del Ministeri
d’Hisenda; derivats de les liquidacions definitives dels exercicis del 2008 i 2009.
Passen de 120 a 240 mensualitats encara que la realitat no és ben bé aquesta
perquè portem tres anys pagats. Per tant, seria dividit en 120 mensualitats més
de les que ja teníem, i, d’acord amb el que diu el Reial Decret 12/2014, de 12 de
setembre.
Quin impacte té en el Pressupost ?. Ara ho deia el Regidor d’Hisenda fora del Ple.
Doncs, de 42.258,28 euros.
Aquest és el càlcul que han fet Tresoreria i
Intervenció, a l’any, que pagarem de menys d’aquestes anualitats.
Per tant, durant 17 anys haurem de tornar-ho.
S’allarga el termini, però, per
contra, hi ha un estalvi de 42.258,28 euros cada any i que se’n podrà disposar en el
Pressupost Ordinari.
Si hagués estat poca cosa era igual tornar-ho en 10 anys que en 20 anys, però,
disposar durant 17 anys de 42 mil euros més...
Apart hi ha una altra cosa. Ara no competeix en aquest Ple. Però, sembla que la
Liquidació del 2013 serà negativa a tots els Ajuntaments.
Llavors, si la Liquidació del 2013 és negativa els Pressupostos Generals de l’Estat
no diuen que s’ha de tornar en 10 anys, sinó que s’ha de tornar en 1 any, i, seria
l’últim trimestre del 2015 i els tres primers trimestres del 2016.
Per tant, l’efecte és que l’estalvi produït passant d’aquests 120 a 240 seria el
mateix que equivaldria pagar els altres en un any. I, si no ho fem vol dir que no
generaríem aquests 42 mil euros durant aquests anys.
Aquesta és una aproximació que el Ministeri ha fet; ha fet una estimació.
Clar, si estalviem aquests però després aquests 150 s’ha de tornar, l’últim trimestre
de l’any que ve hauríem de tornar de 40 o 50 mil euros.
És una mica l’estalvi
aquest.
També, jo crec, que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies potser dirà que
es podria tornar en un any, després en 10; ves a saber que passarà ?.
Primer era en un any després va ser en 5, si ho recordeu, llavors, 10 i ara 20.
Diuen l’últim trimestre del 2015 i els tres trimestres del 2016; pot passar de tot.
De tot, 5, 10 o també 20; no ho sabem.
Però, la Llei d’Acompanyament dels
Pressupostos de l’Estat i que a més ja està aprovada, si no modifiquen res més per
Reial Decret, diu a tornar en un any.
Per tant, jo penso que val la pena. Per pagar, ja hi som a temps a pagar; també,
t’ho descompten de la PTE.
En tot cas, hauríem fet això. Senzillament, s’ha d’enviar aquesta setmana que ve,
per tant, seria bo si ho consideren oportú que ho aprovéssim.
Hi ha alguna paraula demanada, hi estan d’acord tots ?.”
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Sollicitud d’ampliació termini per
reintegrar les liquidacions definitives de la participació en els Tributs de l'Estat, dels
anys 2008 i 2009.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat dels membres assistents.

El Sr. Alcalde

els diu:

“Per tant, queda aprovada.”

Moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.”

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 13
h 40 m, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.
L’Alcalde,
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El Secretari,

