Òrgan competent:
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DECRET

Convocatòria de 'Sessió núm. 002/2020. Extraordinària'
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Fets
Convocatòria Ple Ordinari núm. 002/2020.

Fonaments de dret
Arts. 77 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

En conseqüència, RESOLC:

Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Extraordinària
President/a: Mercè Pedret Ramos
Secretari/ària: Xavier Llanos Serral
Dia: 30 de gener de 2020
Hora d'inici: 19:45
Lloc: Sala de Plens

Convocats
Sra. Sílvia Folqué Beltran
Sr. Elies Ortega Margalef
Sr. Antonio Llésera Margalef
Sra. Lourdes Doliu Margalef
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ORDRE DEL DIA

ALCALDIA
1. Aprovació, si s'escau, de l'increment retributiu d'acord amb el Reial DecretLlei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s'aprova mesures urgents en
matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.
INTERVENCIO
2. Aprovació, si s'escau, de l'actualització del Pla d'Ajust 2020-2027
SECRETARIA
3. Aprovació, si s'escau, de la moció presentada pel Grup ERC-AM per a la
incorporació del llaç groc a la façana de l'Ajuntament de Benifallet en solidaritat
amb la situació d'injustícia dels presos i les preses polítiques catalanes.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 27/01/2020 a les 12:34:25

Unitat que proposa:

Alcaldia

Expedient:

4302520002-2020-0000022

Òrgan competent:

Ple

Delegació:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3218F15A0A8045F0A898B83780ACD0E0
1A6FEED391E54AEF8523E08600A405C3 i data d'emissió 27/01/2020 a les 13:16:19
11:18:55

Acord Plenari Increment Retribuccions RD-Llei 2/2020

Fets
1. El Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19,
de 27 de gener de 2020), regula en el capítol 2 les despeses de personal al
servei del sector públic i estableix, a l’art. 3. Dos que, en l’any 2020, les
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre
de 2019, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant
pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. A aquests
efectes, en les retribucions de 2019 l’increment del 0,25% per cent vinculat a l’
evolució del PIB es considerarà, en còmput anual. Les despeses d’acció social,
en termes globals, no podran experimentar cap increment en 2020 respecte a
les de 2019. A aquest respecte, es considera que les despeses en concepte d’
acció social són beneficis, complements o millores distintes a les
contraprestacions pel treball realitzat la finalitat del qual és satisfer
determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals del citat
personal al servei del sector públic.
A més de l'anterior, assenyala també el citat article 3.Dos que, si l'increment del
Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2019 arribés o superés el 2,5
per 100, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2020, un altre 1 per 100
d'increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat, l’
increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi
produït sobre aquest 2,5 per cent, de forma que els increments globals
resultants serien:
PIB igual a 2,1: 2,20%
PIB igual a 2,2: 2,40%
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PIB igual a 2,3: 2,60%
PIB igual a 2,4: 2,80%
A efectes del disposat en aquest apartat, en el que a increment del PIB es
refereix, es considerarà l’estimació de l’avanç del PIB de cada any publicada
per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Un cop publicat, i prèvia comunicació
a la Comissió de Seguiment de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública i
de condicions de treball de 9 de març de 2018, mitjançant Acord de Consell de
Ministres s’aprovarà, en el seu cas, l’aplicació de l’increment. Del citat Acord es
donarà trasllat a les Comunitats Autònomes, a les Ciutats Autònomes i a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
D'altra banda, disposa l’art. 3.Dos.final que es podrà autoritzar un increment
addicional del 0,30 per 100 de la massa salarial per, entre altres mesures, la
implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la
revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables,
l'homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions.

Fonaments de dret
2. L’esmentat Reial decret-llei, també amb caràcter bàsic, regula al seu article 3.
Cinc.1, les quanties que els funcionaris han de percebre, en concepte de sou i
triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2020.
Igualment a l’article 3.Cinc.2 es recullen les quanties que els funcionaris han de
percebre en concepte de sou i triennis en les pagues extraordinàries de juny i
desembre de l’any 2020.
L’art. 6 del repetit Reial decret-llei estableix els imports corresponents al
complement de destí d’aplicació als funcionaris d’Administració local per
remissió de l’art. 168 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals.
3. Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 3.Quatre del referit
Reial decret-llei 2/2020 disposa que la massa salarial del personal laboral, que
podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst en l’apartat Dos d’aquest
article, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació,
està integrada pel conjunt de retribucions salarials i extrasalarials meritades per
aquest personal l’any anterior, tenint en compte en còmput anual, l’increment
vinculat a la evolució del PIB autoritzat en 2019.
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S’exceptuen en tot cas: a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat
Social; b) les cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’
ocupador; c) les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o
acomiadaments; d) les indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués
realitzat el treballador.
4. Pels casos que l’increment retributiu no aplica ex lege, l’art. 37 del Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’
Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que seran objecte de negociació, en
el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada administració
pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas, les matèries
següents: a) l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei
de les administracions públiques que s’estableixi en la Llei de pressupostos
generals de l’Estat i de les comunitats autònomes. b) La determinació i
aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris (...) e) Els plans
de previsió social complementària; (...) g) els criteris generals per determinar
les prestacions socials i pensions de classes passives; (...) i) Els criteris
generals d’acció social.
En virtut de l’anterior, es va dur a terme la corresponent negociació col·lectiva
dels aspectes que han de ser objecte de negociació, segons la qual:

Es va pactar l’increment de màxims del 2 per cent (incloure el que hagueu
pactat, us recomanem “de forma lineal per a tots els empleats públics de l’
Ajuntament”. Heu de tenir en compte que no podeu pactar els conceptes
del personal funcionari que són ex lege: sou, triennis i CD), dins del límit
legal permès pel Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’
aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic.

Igualment, es va pactar que, si es compleixen els requisits establerts en
el Reial decret-llei 2/2020, es portarà a terme, (incloure el que hagueu
pactat, us recomanem “de forma lineal”), l’increment global màxim
determinat per l’increment del Producte Interior Brut (PIB) establert en l’
art. 3.Dos, segon paràgraf del Reial decret-llei 2/2020, de 21 de
desembre, amb efectes 1 de juliol de 2020.
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En relació amb l’increment del 0,30% de la massa salarial es va pactar
que s’incrementaria i es destinaria a la implantació de plans o projectes
de millora de la productivitat o l‘eficiència, la revisió de complements
específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de
complements de destí o l’aportació a plans de pensions.

5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el
Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la
validesa i eficàcia dels Acords és necessària la seva aprovació expressa i
formal pels òrgans de govern de les Administracions Públiques.
6. D’acord amb l’exposat, i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i
financera en què es troba aquest Ajuntament, és possible assumir en l'exercici
2020 el creixement de les retribucions del personal al servei del seu sector
públic coincident amb el límit dels màxims percentatges establerts a aquests
efectes per la normativa bàsica estatal en els termes dalt exposats.

En conseqüència, PROPOSO:
PRIMER. Aprovar per a l'any 2020, amb efectes 1 de gener, un increment lineal
de les retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 2%
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat
per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal
com a l'antiguitat d'aquest, i sense considerar a tals efectes les despeses d’
acció social.
Si és el cas, abonar els endarreriments derivats d’aquest increment en la
nòmina del mes de febrer. En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal:
“Abonament dels endarreriments increment 2% 2020”, fent constar de forma
diferenciada cadascun dels conceptes retributius sobre els quals s’apliquen les
pujades i les dates d’inici i fi a la que correspon la liquidació dels
endarreriments. Les quantitats que hagin de ser abonades amb aquesta
finalitat, hauran d’imputar-se a les mateixes aplicacions pressupostàries
(concepte i subconcepte pressupostari) i mateixos conceptes retributius de
nòmina sobre els que s’apliquen els increments.
SEGON. Aprovar que si l'increment del Producte Interior Brut a preus constants
el 2019 arribés o superés el 2,5 per 100 en els termes establerts a l’art. 3.Dos.
segon paràgraf del Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven
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mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic,
s'afegiria, amb efectes 1 de juliol de 2020, de forma lineal per a tots els
empleats públics d’aquest Ajuntament, un altre 1 per 100 d'increment salarial.
Per a un creixement inferior al 2,5 per 100 assenyalat, l’increment disminuirà
proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi produït sobre aquest 2,5
per cent, de forma que els increments globals resultants serien:
PIB igual a 2,1: 2,20%
PIB igual a 2,2: 2,40%
PIB igual a 2,3: 2,60%
PIB igual a 2,4: 2,80%
TERCER. Autoritzar un increment addicional del 0,30 % de la massa salarial en
els termes de l’art. 3.Dos.final del Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel
que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic per destinar-lo a la implantació de plans o projectes de millora de la
productivitat o l‘eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb
funcions equiparables, l’homologació de complements de destí o l’aportació a
plans de pensions.
QUART. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, Unitat de
Nòmines, Secretaria Intervenció Municipal i Tresoreria.
CINQUÈ. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública i a la Subdelegació del Govern als efectes escaients.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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Proposta Ple actualització Pla d'Ajust 2020-2027

Fets
1. En sessió extraordinària del dia 15 de setembre de 2017 de 2017, es va
aprovar el Pla d'Ajust, on figuraven uns mesures a aplicar.
2. S'ha rebut requeriment de la Secretaria General de Financiació autonòmica i
local del Ministeri d'Hisenda, on es requereix es procedeixi a l'adopció de noves
o millores mesures per part de l'Ajuntament de Benifallet a l'objecte de donar
compliment als compromissos assumits per la Corporació Local en el Pla
d'Ajust en vigor. La verificació del cumpliment d'aquest requeriment es
realitzarà pel Ministeri d'Hisenda amb el motiu del 4º informe trimestral de
seguiment del plan d'ajust de 2019.
3. A l'expedient consta l'informe-memòria de l'actualització del Pla d'Ajust 20202027.

Fonaments de dret
La disposició addicional primera de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’
Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera disposava la obligació de les
corporacions locals de presentar un pla d’ajust si sol·licitaven l’accés a les
mesures extraordinàries de finançament o de suport a la liquiditat.
El punt segon de la mateixa disposició establia que l’accés a aquests
mecanismes ha d’anar precedit de l’acceptació per la corporació local de
condicions particulars en matèria de seguiment i remissió d’informació, així com
d’adopció de mesures d’ajust extraordinàries, si s’escau, per assolir els
objectius d’estabilitat pressupostària, límits de deute públic i obligacions de
pagament a proveïdors incloses a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
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qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
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Segons l’article 10 de l’ordre HAP/2105/2012, per la què 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, l’
administració que compti amb un Pla d’Ajust aprovat haurà de remetre
informació actualitzada sobre l’execució del seu pla d’ajust, abans del dia 30
del mes següent a la finalització del trimestre natural al MINHAFP.
Segons l’article 3 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen les obligacions i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals, abans del 15 de març de 2012, havien d’enviar una relació certificada de
totes les obligacions pendents de pagament al òrgan competent del Ministeri d’
Hisenda i Administracions Públiques.
Un cop enviada la relació certificada, d’acord amb l’article 7 del reial decret llei 4
/2012, el Ple de la corporació havia d’aprovar un Pla d’Ajust abans del 31 de
març de 2012. El Pla d’Ajust aprovat s’havia de trametre el dia següent al de la
seva aprovació a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, valorat favorablement el Pla d’Ajust s’entenia autoritzada l’operació
d’endeutament prevista a l’article 10.
Amb data 15 de juny de 2017 es va aprovar per la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos un Acord pel qual es modifiquen les
condicions financeres per a què les entitats locals que estan cancel·lant el seu
deute amb el compartiment Fondo en liquidació para la Financiación de los
Pagos a Proveedores de Entidades Locales mitjançant retencions de la
participació en tributs de l’Estat puguin substituir-les per la formalització de
préstecs amb càrrec al Fondo de Financiación a Entidades Locales.
La Resolució de 26 de juliol de 2017 de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local concreta el procediment i terminis mitjançant els què es
farà efectiva la modificació de les condicions financeres del deute a què es fa
referència al paràgraf anterior.
El paràgraf primer del punt tercer de la susdita resolució convé que s’haurà de
comunicar un Pla d’Ajust que inclogui les mesures de condicionalitat fiscal i
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altres, segons l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, per qual es
determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir
un mecanisme de pagament a proveïdors de les entitats locals.
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El Ministeri d’Hisenda va remetre al Ajuntament un requeriment en que es
posava de manifest l’incompliment del pla en l’exercici 2017 i la necessitat d’
adoptar les mesures corresponents per poder liquidar l’exercici 2018 amb el
compliment de tots els compromisos adquirits, indicant que es verificaria el
compliment en el quart informe trimestral de 2018 de seguiment del pla d’ajust.
El Ministeri d’Hisenda, un cop revisat l’informe de seguiment del pla d’ajust
relatiu al quart trimestre de 2018, ha constatat una desviació negativa entre les
magnituds resultants de l’execució pressupostària de 2018 i els compromisos
adquirits per la Corporació Local per aquest període en el pla d’ajust en vigor,
per la qual cosa ha requerit a aquest ajuntament l’actualització del pla d’ajust
on s’adoptin les noves o majors mesures per donar compliment als
compromisos assumits en el pla d’ajust anterior.

En conseqüència, PROPOSO:
Primer .- Aprovar, l'actualització del Pla d’Ajust, que regula el
RDL 4/2012, en els termes que consten dins de l’expedient.
Segon .- Trametre el pla d’ajust a l’òrgan competent del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb
signatura electrònica.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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Títol: Informe-memòria de l’actualització del Pla d’ajust 2020-2027
Número d’expedient: 8004330008-2020-0000384

1. Antecedents
L'ajuntament de Benifallet va liquidar l'exercici 2016 amb una capacitat de
finançament de 149.030,07 euros, un compliment de la regla de la despesa amb
un marge de 351.645,36€ i amb un rati del deute viu del 6,06%. El Romanent de
tresoreria per a despeses generals de 2016 era de -209.759€ i el compte 413
tenia un saldo de 717.372,95€, fet que elevava el romanent ajustat negatiu fins
els 927.131,95€. L’estalvi corrent després d’amortitzacions era de 58.146€ i el
PMP del 4rt trimestre de 2016 de 15,90 dies.
L’Ajuntament de Benifallet tenia un deute contret amb el Fons en liquidació per al
Finançament dels Pagaments a Proveïdors que es compensava amb l’aplicació
de retencions de la participació en els tributs de l’Estat i que a data 28/02/2017
ascendia a 1.228.567,06€. La limitació de la retenció de la PTE al 50% de la
mensualitat resultava insuficient per cobrir els interessos generats, fet que va
provocar que el deute amb el Fons en liquidació per al Finançament dels
Pagaments a Proveïdors s’incrementés en 20.019,67€ des del 2012, tot i que la
retenció anual de la PTE era d’uns 63.000€ de mitja anual.
La voluntat del Govern Municipal era la substitució del deute amb el Fons en
liquidació per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors per una operació de
préstec, per això va aprovar un pla d’ajust 2017-2027 que després va ser valorat
favorablement pel Ministeri d’Hisenda que permetia durant la seva vigència
garantir la sostenibilitat financera mitjançant l’adopció de mesures fiscals i
financeres.
L'ajuntament ha liquidat el pressupost de l’exercici 2018 amb els indicadors
econòmics següents:
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1.1.

Indicadors de solvència

Indicador

valor (*)

Estalvi net

negatiu

Romanent de tresoreria per despeses generals

443.735 €

Romanent de tresoreria ajustat

165.482 €

Deute viu

118,97%

Període mitjà de pagament global a proveïdors

20,93 dies
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(*) Color verd compleix / color vermell incompleix amb els límits legals.

1.2.

Indicadors de caràcter macroeconòmic

Indicador
Estabilitat pressupostària
Regla de la despesa

valor (*)
27.985 €
-258.059 €

(*) Color verd compleix / color vermell incompleix amb els límits legals.

Observem l’indicador de solvència de l’estalvi net que es situa fora dels
paràmetres legals i el deute viu és superior al 110 %, pel que fa als indicadors de
caràcter macroeconòmic aplicats als ens locals de forma individual per la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (regles fiscals), assoleixen l’objectiu d’estabilitat, amb una capacitat de
finançament de 27.985 € però no la regla de la despesa, amb un variació de la
despesa computable al 2018 superior al límit legal fixat per la taxa de referència
per un import de -258.059 €.
D’acord amb l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, l’ajuntament va aprovar per Ple en
sessió de 18/11/2019 un Pla Econòmic Financer amb horitzó temporal
2019/2020 que permet el compliment de les regles fiscals, a la vegada en la
mateixa sessió es va aprovar un Pla de Sanejament amb horitzó temporal 20192022 que permet el compliment dels indicadors de solvència. Així doncs
l’actualització del Pla d’Ajust s’ha format tenint en compte les previsions del Pla
Econòmic Financer i Pla de Sanejament vigents.

2. Fonaments de dret
La disposició addicional primera de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera disposava la obligació de
les corporacions locals de presentar un pla d’ajust si sol·licitaven l’accés a les
mesures extraordinàries de finançament o de suport a la liquiditat.
El punt segon de la mateixa disposició establia que l’accés a aquests
mecanismes ha d’anar precedit de l’acceptació per la corporació local de
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condicions particulars en matèria de seguiment i remissió d’informació, així com
d’adopció de mesures d’ajust extraordinàries, si s’escau, per assolir els objectius
d’estabilitat pressupostària, límits de deute públic i obligacions de pagament a
proveïdors incloses a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Segons l’article 10 de l’ordre HAP/2105/2012, per la què 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, l’administració
que compti amb un Pla d’Ajust aprovat haurà de remetre informació actualitzada
sobre l’execució del seu pla d’ajust, abans del dia 30 del mes següent a la
finalització del trimestre natural al MINHAFP.
Segons l’article 3 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen les obligacions i procediments necessaris per establir un mecanisme
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, abans del
15 de març de 2012, havien d’enviar una relació certificada de totes les
obligacions pendents de pagament al òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
Un cop enviada la relació certificada, d’acord amb l’article 7 del reial decret llei
4/2012, el Ple de la corporació havia d’aprovar un Pla d’Ajust abans del 31 de
març de 2012. El Pla d’Ajust aprovat s’havia de trametre el dia següent al de la
seva aprovació a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, valorat favorablement el Pla d’Ajust s’entenia autoritzada l’operació
d’endeutament prevista a l’article 10.
Amb data 15 de juny de 2017 es va aprovar per la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos un Acord pel qual es modifiquen les
condicions financeres per a què les entitats locals que estan cancel·lant el seu
deute amb el compartiment Fondo en liquidació para la Financiación de los
Pagos a Proveedores de Entidades Locales mitjançant retencions de la
participació en tributs de l’Estat puguin substituir-les per la formalització de
préstecs amb càrrec al Fondo de Financiación a Entidades Locales.
La Resolució de 26 de juliol de 2017 de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local concreta el procediment i terminis mitjançant els què es farà
efectiva la modificació de les condicions financeres del deute a què es fa
referència al paràgraf anterior.
El paràgraf primer del punt tercer de la susdita resolució convé que s’haurà de
comunicar un Pla d’Ajust que inclogui les mesures de condicionalitat fiscal i
altres, segons l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, per qual es determinen
les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de pagament a proveïdors de les entitats locals.
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El Ministeri d’Hisenda va remetre al Ajuntament un requeriment en que es
posava de manifest l’incompliment del pla en l’exercici 2017 i la necessitat
d’adoptar les mesures corresponents per poder liquidar l’exercici 2018 amb el
compliment de tots els compromisos adquirits, indicant que es verificaria el
compliment en el quart informe trimestral de 2018 de seguiment del pla d’ajust.
El Ministeri d’Hisenda, un cop revisat l’informe de seguiment del pla d’ajust
relatiu al quart trimestre de 2018, ha constatat una desviació negativa entre les
magnituds resultants de l’execució pressupostària de 2018 i els compromisos
adquirits per la Corporació Local per aquest període en el pla d’ajust en vigor,
per la qual cosa ha requerit a aquest ajuntament l’actualització del pla d’ajust on
s’adoptin les noves o majors mesures per donar compliment als compromisos
assumits en el pla d’ajust anterior.
3. Causes d’incompliment
•

SONF: Saldo de Operacions No Financeres

La previsió del pla d’ajust 2017/2027 dels ingressos no financers (INF) de
l’exercici 2018 eren de 1.062.480 euros i la de les despeses no financeres (DNF)
de 860.320 euros sent el SONF previst de 202.160 euros.
De la liquidació de l’exercici 2018 es desprèn un SONF de -516.864 euros, el
motiu es que s’han aplicat 579.324 euros de creditors pendents d’aplicar del
capítol 2 i 6 de despeses (finançats amb el préstec FFPP del 2017). Tot i això, si
s’aplica els ajustos SEC corresponents, el resultat es una capacitat de
finançament de 27.985 euros.
El quadre següent mostra l’evolució de la capacitat/necessitat de finançament de
l’ajuntament en les últimes cinc liquidacions.
Estabilitat
INF
DNF
Estabilitat Financera
Ajustaments
Ajust recaptació
PTE
Despeses pendents aplicació

2014
2015
932.676 1.221.176
853.786 1.007.805
78.891 213.371
-313.209 -274.709
36.072

32.976

2016
877.441
756.094
121.347
27.683
901

2017
2018
924.098 1.097.349
855.600 1.614.213
68.498 -516.864
-64.171 544.849
-67.325

-36.927

3.771

3.771

9.189

-353.051

-311.456

17.594

3.154

579.324

2.451

-234.318

-61.337

149.030

4.328

27.985

Altres

Cap. / Nec.
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•

Estalvi Net

La informació que subministra és clau per l’entitat local, en expressar la seva
solvència, l’equilibri bàsic que ha d’existir entre ingressos i despeses corrents
per no incorre en romanents de tresoreria negatius que generen falta de liquiditat
i per tant l’impagament o retard de les seves obligacions , és un indicador de
capacitat futura d’endeutament i variable clau per l’equilibri i capacitat financera.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3218F15A0A8045F0A898B83780ACD0E0 i data d'emissió 27/01/2020 a les 13:16:19

L’estalvi net previst en el Pla d’Ajust per a l’exercici 2018 era de 233.430 euros,
l’estalvi net de la liquidació de 2018 és de -228.175 euros.
En el quadre següent es mostra el càlcul de l’estalvi net, a partir de les dades de
la comptabilitat oficial facilitada per l’ajuntament. Els càlculs corresponent a la
liquidació 2018 i un històric de quatre anys.

Ingressos corrents
Despeses Cap 1-2-4
ORN finança amb RT
Anualitat teòrica
ESTALVI NET

Estalvi Net
2014
2015
761.096 960.474
593.673 655.092
77.819
89.604

84.672
220.710

2016
877.441
668.248

2017
2018
892.670 1.042.590
729.563 1.130.155

32.810
176.383

141.050
22.058

140.609
-228.175

El motiu d’aquest incompliment ha estat l’aplicació de creditors pendents
d’aplicar d’exercicis anteriors al capítol 2 per import de 373.771 € i el
finançament d’aquestes ORN han estat amb el préstec del Fons de Finançament
per al Pagament de Proveïdors concertat al 2017.
•

Romanent de Tresoreria ajustat.

El romanent de tresoreria reflexa la liquiditat acumulada de l’entitat a 31 de
desembre de l’exercici, que es troba disponible per finançar despeses, sent un
indicador important de la salut financera de l’entitat. Quan dóna resultats
negatius, ens indica que haurà d’utilitzar recursos futurs per atendre el dèficit
generat.
El Romanent de Tresoreria previst en el Pla d’Ajust per a l’exercici 2018 era de
496.980 euros, el romanent de tresoreria ajustat de la liquidació 2018 és de
165.482 euros, malgrat no assolir l’import previst el seu signe és positiu.
En el quadre següent es mostren les dades esmentades per calcular el RT total,
el RTDG i RTDG ajustat per la liquidació 2018 i un històric de quatre anys.
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RT total
Saldos de dubtós cobrament
Excés finançament afectat
RT exercici per despeses generals
Saldo obligacions pendents aplicar Press.
Saldo de creditors per devolució d'ingressos
RT Ajustat (RTGG- 413)

2014
-172.116
38.997

2015
-110.509
132.289

-211.113
423.511

-242.798
734.966

-634.624

-977.765

2016
-144.159
65.600

2017
1.139.506
117.863
1.229.687
-209.759
-208.043
717.373
857.577
4.277
-927.132 -1.069.897

2018
585.965
142.231
443.735
278.253
165.482

L’exercici 2017 es va formalitzar un préstec amb el fons de finançament de
pagament a proveïdors i es va considerar com a excés de finançament afectat.
A partir de l’exercici 2018 aquest préstec ja no s’afecta.

4. Previsió temporal
4.1.

Ingressos

•

Ingressos dades històriques

INGRESSOS (DRETS RECONEGUTS)
Exercicis / Capítols

2014
2015
2016
2017
2018
Mitjana

1

2

3

4

200.570
209.354
209.158
205.936
208.132

20.654
7.287
17.722
8.674
10.186

300.488
411.031
353.566
354.110
399.698

212.411
302.100
247.165
277.011
387.238

206.630

12.904

363.778

285.185

5

Total I.Ctes.
761.096
960.474
877.441
892.670
1.042.590
38.356
906.854

6

26.973
30.702
49.830
46.941
37.335

7

0
0
0
0
0
0

Total I.Cap.
171.581
260.703
0
31.427
54.759
103.694
103.694

8

171.581
260.703
0
31.427
54.759

9
Total Gral.
0
0
932.676
0
0 1.221.176
0
0
877.441
0 1.229.687 2.153.785
0
0 1.097.349
0 245.937 1.256.485

A nivell global els ingressos corrents s’estabilitzen sobre els 906.000 €.
Pel que fa als ingressos de capital, donada la seva naturalesa de no recurrents,
observem una evolució erràtica en funció de les inversions subvencionades.
•

Ingressos pressupostats exercici 2019

PRESSUPOST INGRESSOS 2019
Exercicis / Capítols

Pressupost
Modificacions
Press.Definitiu

1

2

3

4

213.945
0

16.560
0

377.490
0

337.920
52.195

213.945

16.560

377.490

390.115

5

Total I.Ctes.
978.415
52.195
32.500 1.030.610

32.500
0

6
0
0
0

7
Total I.Cap.
216.908
216.908
55.371
55.371
272.279
272.279

8
0
5.086
5.086

9
0
0
0

Total Gral.
1.195.323
112.653
1.307.976

Les consignacions aprovades en el pressupost 2019, s’ajusten de forma general
a les dades històriques.
•

Ingressos previsions liquidació 2019-2027
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PREVISIÓ LIQUIDACIÓ INGRESSOS
Exercicis / Capítols
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2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

1

213.945
213.945
213.945
213.945
213.945
213.945
213.945
213.945
213.945

2

16.560
16.560
16.560
16.560
16.560
16.560
16.560
16.560
16.560

3

377.490
377.490
377.490
377.490
377.490
377.490
377.490
377.490
377.490

4

390.115
394.016
397.956
401.936
405.955
410.015
414.115
418.256
422.439

5

32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500

Total I.Ctes.
1.030.610
1.034.511
1.038.452
1.042.431
1.046.450
1.050.510
1.054.610
1.058.751
1.062.934

6

7

0
0
0
0
0
0
0
0
0

269.573
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000

Total I.Cap.
269.573
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000

8

9
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Total Gral.
1.300.183
1.214.511
1.218.452
1.222.431
1.226.450
1.230.510
1.234.610
1.238.751
1.242.934

Els criteris utilitzats en les previsions de liquidació, tenint en compte les dades
històriques, el pressupost aprovat pel 2019, les modificacions de crèdit i la
documentació facilitada per l’Ajuntament, han estat els següents:
Exercici 2019
Capítol 1: consignació prevista en el pressupost 2019.
Capítol 2: consignació prevista en el pressupost 2019.
Capítol 3: consignació prevista en el pressupost 2019.
Capítol 4: consignació prevista en el pressupost 2019 més la modificació de
crèdit.
Capítol 5: consignació prevista en el pressupost 2019.
Capítol 6: sense consignació.
Capítol 7: previsió facilitada per l’ajuntament amb el detall següent:
Inversions
Urbanització carrer Nou - 442 61900
Camí Costumà - 454 63100
Camí Coves - 454 63101
Substitució WC Coves - 432 63201
Accés minusvàlid coves - 432 63202
Renovació aigua potable - 161 63300
Arranjament camins - 454 63100
TOTAL

Finançament 2019
41.950
48.773
50.000
12.000
96.641
11.532
8.677

Descripció finançament 2019
PAM - Diputació Tarragona
Generalitat
Diputació Tarragona
La Caixa
PAM 18-Diputació tarragona
Diputacio Tarragona
CCBE

269.573

Capítol 8: sense consignació.
Capítol 9: sense consignació.
Exercici 2020
Capítols 1, 2, 3 i 5: s’ha consignat la previsió de liquidació de l’exercici 2019.
Capítol 4: s’ha consignat un increment del 1% respecte la previsió de liquidació
de l’exercici 2019.
Capítols 6, 8 i 9: no es preveu consignació.
Capítol 7: consignació prevista en el pla pressupostari a mig termini.
Exercici 2021
Capítols 1, 2, 3 i 5: s’ha consignat la previsió de liquidació de l’exercici 2020.
Capítols 4: s’ha consignat un increment del 1% respecte la previsió de liquidació
de l’exercici 2020.
Capítols 6, 8 i 9: no es preveu consignació.
Capítol 7: consignació prevista en el pla pressupostari a mig termini.
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Exercici 2022
Capítols 1, 2, 3 i 5: s’ha consignat la previsió de liquidació de l’exercici 2021.
Capítols 4: s’ha consignat un increment del 1% respecte la previsió de liquidació
de l’exercici 2021.
Capítols 6, 8 i 9: no es preveu consignació.
Capítol 7: consignació prevista en el pla pressupostari a mig termini.
Exercici 2023
Capítols 1, 2, 3, 5 i 7: s’ha consignat la previsió de liquidació de l’exercici 2022.
Capítols 4: s’ha consignat un increment del 1% respecte la previsió de liquidació
de l’exercici 2022.
Capítols 6, 8 i 9: no es preveu consignació.
Exercici 2024
Capítols 1, 2, 3, 5 i 7: s’ha consignat la previsió de liquidació de l’exercici 2023.
Capítols 4: s’ha consignat un increment del 1% respecte la previsió de liquidació
de l’exercici 2023.
Capítols 6, 8 i 9: no es preveu consignació.
Exercici 2025
Capítols 1, 2, 3, 5 i 7: s’ha consignat la previsió de liquidació de l’exercici 2024.
Capítols 4: s’ha consignat un increment del 1% respecte la previsió de liquidació
de l’exercici 2024.
Capítols 6, 8 i 9: no es preveu consignació.
Exercici 2026
Capítols 1, 2, 3, 5 i 7: s’ha consignat la previsió de liquidació de l’exercici 2025.
Capítols 4: s’ha consignat un increment del 1% respecte la previsió de liquidació
de l’exercici 2025.
Capítols 6, 8 i 9: no es preveu consignació.
Exercici 2027
Capítols 1, 2, 3, 5 i 7: s’ha consignat la previsió de liquidació de l’exercici 2026.
Capítols 4: s’ha consignat un increment del 1% respecte la previsió de liquidació
de l’exercici 2026.
Capítols 6, 8 i 9: no es preveu consignació.

4.2.

Despeses

1. Despeses
•

Despeses dades històriques. Obligacions reconegudes

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 27/01/2020 a les 12:34:25

DESPESES (OBLIGACIONS RECONEGUDES)
Exercicis / Capítols

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
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2014
2015
2016
2017
2018
Mitjana

1

2

3

4

262.623
268.782
292.230
315.514
323.274

258.326
291.440
303.344
357.633
741.912

90.342
71.450
67.987
50.454
41.737

72.724
94.870
72.674
56.416
64.969

292.485

390.531

64.394

72.330

5

Total D.Ctes.
684.015
726.542
736.235
780.016
1.171.893
0
819.740

0
0
0
0
0

6

7

169.771
281.263
19.859
75.583
442.320

Total D.Cap.
169.771
281.263
19.859
75.583
442.320
0
197.759

8

0
0
0
0
0

197.759

9

0
0
0
0
0
0

Total Gral.
921.593
1.075.613
839.153
887.330
1.624.945
52.227 1.069.727

67.808
67.808
83.060
31.730
10.732

Com a principals trets a comentar tenim pel que fa a les despeses corrents és
l’increment del capítol 2 en l’exercici 2018 degut a l’aplicació de creditors
pendents d’aplicar per import 402.020,11 €.
Pel que fa a les despeses de capital s’aprecia una evolució erràtica en el capítol
6 de despeses, fet que es repeteix sistemàticament en Ajuntaments de similars
característiques. Recomanem millorar la planificació i execució pressupostària
per tal d’evitar modificacions significatives de les inversions i assolir un
comportament més estable o lineal.
•

Despeses pressupostades l’exercici 2019

PRESSUPOST DESPESES 2019
Exercicis / Capítols

Pressupost
Modificacions
Press.Definitiu

1

2

3

4

341.835

454.409

13.326

70.790

0
341.835

2.248
456.657

0
13.326

0
70.790

5

Total D.Ctes.
886.919
0
2.248
6.560
889.167

6.560

6
297.672
101.727
399.399

7
0
0
0

Total D.Cap.
297.672
101.727
399.399

8
0
0
0

9
Total Gral.
10.732 1.195.323
0
103.975
10.732 1.299.299

Les consignacions aprovades en el pressupost 2019, s’ajusten de forma general
a les dades històriques.
•

Despeses previsions liquidació 2019-2027

PREVISIÓ LIQUIDACIÓ
Exercicis / Capítols

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

1

330.548
337.159
343.902
350.780
354.288
357.831
361.409
365.023
368.673

2

618.278
568.793
454.409
454.409
454.409
454.409
454.409
454.409
454.409

3

13.326
13.326
13.326
13.326
11.993
10.794
9.715
8.743
7.869

4

70.790
70.790
70.790
70.790
70.790
70.790
70.790
70.790
70.790

5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total I.Ctes.
1.032.941
990.067
882.426
889.304
891.479
893.823
896.322
898.964
901.740

6

373.443
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

7

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total I.Cap.
373.443
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

8

9

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.732
153.711
153.711
153.711
153.711
153.711
153.711
153.711
153.711

Total Gral.
1.417.116
1.343.778
1.236.137
1.243.015
1.245.190
1.247.534
1.250.033
1.252.675
1.255.451

Els criteris utilitzats en les previsions de liquidació, tenint en compte les dades
històriques, el pressupost aprovat pel 2019, les modificacions de crèdit i la
documentació facilitada per l’Ajuntament, han estat els següents:
Exercici 2019
Capítol 1: liquidació 2018 més un 2,25%.
Capítol 2: consignació prevista en el pressupost 2019 més 163.869 € de
creditors pendents d’aplicar que s’aplicaran l’exercici 2019.
Capítol 3: consignació prevista en el pressupost 2019.
Capítol 4: consignació prevista en el pressupost 2019.
Capítol 5: sense consignació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Capítol 6: previsió facilitada per l’ajuntament amb el detall següent:

Urbanització carrer Nou - 442 61900
Rehabilitació edifici SAT - 920 62200
Adquisició tractor brigada - 165 62300
Mobiliari consultori mèdic - 165 623
Camí Costumà - 454 63100
Camí Coves - 454 63101
Substitució WC Coves - 432 63201
Accés minusvàlid coves - 432 63202
Renovació aigua potable - 161 63300
Adquisició edifici convent - 920 68200
Arranjament camins - 454 63100

Modificació de Prev. Liquid. Finançament
Descripció finançament 2019
crèdit
2019
2019
41.950
4.201
46.151
41.950 PAM - Diputació Tarragona
118.939
-99.823
10.000
2.116
49.947
49.947
48.773 Generalitat
50.000
50.000
50.000 Diputació Tarragona
12.553
12.553
12.000 La Caixa
3.400
101.727
101.727
96.641 PAM 18-Diputació tarragona
8.767
5.622
14.389
11.532 Diputacio Tarragona
90.000
90.000
8.677
8.677
8.677 CCBE

TOTAL

297.672

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3218F15A0A8045F0A898B83780ACD0E0 i data d'emissió 27/01/2020 a les 13:16:19

Inversions

Pressupost

110.404

373.443

269.573

Capítol 7: sense consignació.
Capítol 8: sense consignació.
Capítol 9: segons quadres d’amortització.
Exercici 2020
Capítol 1: previsió liquidació 2019 més un 2%.
Capítol 2: consignació prevista en el pressupost 2019 més 114.384 € de
creditors pendents d’aplicar que s’aplicaran l’exercici 2020.
Capítol 3: previsió liquidació 2019.
Capítol 4: previsió liquidació 2019.
Capítol 5: sense consignació.
Capítol 6: consignació prevista en el pla pressupostari a mig termini.
Capítol 7: sense consignació.
Capítol 8: sense consignació.
Capítol 9: segons quadres d’amortització.
Exercici 2021
Capítol 1: previsió liquidació 2020 més un 2%.
Capítol 2: consignació prevista en el pressupost 2019.
Capítol 3: previsió liquidació 2020.
Capítol 4: previsió liquidació 2020.
Capítol 5: sense consignació.
Capítol 6: consignació prevista en el pla pressupostari a mig termini.
Capítol 7: sense consignació.
Capítol 8: sense consignació.
Capítol 9: segons quadres d’amortització.
Exercici 2022
Capítol 1: previsió liquidació 2021 més un 2%.
Capítol 2: consignació prevista en el pressupost 2019.
Capítol 3: previsió liquidació 2021.
Capítol 4: previsió liquidació 2021.
Capítol 5: sense consignació.
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Capítol 6: consignació prevista en el pla pressupostari a mig termini.
Capítol 7: sense consignació.
Capítol 8: sense consignació.
Capítol 9: segons quadres d’amortització.
Exercici 2023
Capítol 1: previsió liquidació 2022 més un 1%.
Capítol 2: consignació prevista en el pressupost 2019.
Capítol 3: previsió liquidació 2022 menys un 10%.
Capítol 4: previsió liquidació 2022.
Capítol 5: sense consignació.
Capítol 6: consignació prevista en el pla pressupostari a mig termini.
Capítol 7: sense consignació.
Capítol 8: sense consignació.
Capítol 9: segons quadres d’amortització.
Exercici 2024
Capítol 1: previsió liquidació 2023 més un 1%.
Capítol 2: consignació prevista en el pressupost 2019.
Capítol 3: previsió liquidació 2023 menys un 10%.
Capítol 4: previsió liquidació 2023.
Capítol 5: sense consignació.
Capítol 6: consignació prevista en el pla pressupostari a mig termini.
Capítol 7: sense consignació.
Capítol 8: sense consignació.
Capítol 9: segons quadres d’amortització.
Exercici 2025
Capítol 1: previsió liquidació 2024 més un 1%.
Capítol 2: consignació prevista en el pressupost 2019.
Capítol 3: previsió liquidació 2024 menys un 10%.
Capítol 4: previsió liquidació 2024.
Capítol 5: sense consignació.
Capítol 6: consignació prevista en el pla pressupostari a mig termini.
Capítol 7: sense consignació.
Capítol 8: sense consignació.
Capítol 9: segons quadres d’amortització.
Exercici 2026
Capítol 1: previsió liquidació 2025 més un 1%.
Capítol 2: consignació prevista en el pressupost 2019.
Capítol 3: previsió liquidació 2025 menys un 10%.
Capítol 4: previsió liquidació 2025.
Capítol 5: sense consignació.
Capítol 6: consignació prevista en el pla pressupostari a mig termini.
Capítol 7: sense consignació.
Capítol 8: sense consignació.
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Capítol 9: segons quadres d’amortització.
Exercici 2027
Capítol 1: previsió liquidació 2026 més un 1%.
Capítol 2: consignació prevista en el pressupost 2019.
Capítol 3: previsió liquidació 2026 menys un 10%.
Capítol 4: previsió liquidació 2026.
Capítol 5: sense consignació.
Capítol 6: consignació prevista en el pla pressupostari a mig termini.
Capítol 7: sense consignació.
Capítol 8: sense consignació.
Capítol 9: segons quadres d’amortització.

4.3.

Càlcul dels indicadors amb les previsions liquidació, sota el supòsit
que no es produeixen canvis en les polítiques fiscals i de despeses.

4.3.1. Indicadors de caràcter macroeconòmic

INF
DNF
Estabilitat Financera
Ajustaments
Ajust recaptació
PTE
Despeses pendents aplicació

Estabilitat
2021
2022
1.218.452
1.222.431
1.082.426
1.089.304
136.026
133.127
-56.307
-56.307

2019
1.300.183
1.406.384
-106.201
107.562

2020
1.214.511
1.190.067
24.445
58.077

2023
1.226.450
1.091.479
134.971
-56.307

2024
1.230.510
1.093.823
136.687
-56.307

2025
1.234.610
1.096.322
138.288
-56.307

2026
1.238.751
1.098.964
139.787
-56.307

2027
1.242.934
1.101.740
141.194
-56.307

-56.307

-56.307

-56.307

0

0

0

-56.307

-56.307

-56.307

-56.307

-56.307

-56.307

0

0

0

0

0

163.869

114.384

0

0

0

0

0

0

0

0

1.362

82.522

79.719

76.821

78.665

80.381

81.982

83.480

84.887

Altres

L’ajust de recaptació es calcula per diferència entre la mitjana de recaptació dels
últims cinc exercicis liquidats (551.689) i les previsions dels capítols 1, 2 i 3
(607.995), no hi ha devolució de PTE i les despeses pendents d’aplicació que
s’aplicaran 2019 són 163.869 € i l’exercici 2020 114.384 €.
Sense aplicació de mesures correctores es preveu el compliment de
l’objectiu d’estabilitat en el període 2019-2027.

Desp.Comp. n-1
Inv.Fin.Sosten. n-1
Taxa Referencia
Augments/Disminucions
Inv.Fin.Sosten. n
Límit RD
Suma cap.1 a 7 (-3)
Ajust. SEC
Despeses pendents aplicació

Regla de la Despesa
2021
2022
816.079
836.151

2023
843.029

2024
846.537

2025
850.080

2026
853.658

2027
857.272

838.930

859.563

866.634

870.240

873.882

877.560

881.276

912.424

838.930

859.563

866.634

870.240

873.882

877.560

881.276

1.393.058
-163.869

1.176.741
-114.384

1.069.100
0

1.075.978
0

1.079.486
0

1.083.029
0

1.086.607
0

1.090.221
0

1.093.872
0

-163.869

-114.384

-341.617
887.572
17.473

-246.278
816.079
96.345

-232.949
836.151
2.779

-232.949
843.029
16.534

-232.949
846.537
20.097

-232.949
850.080
20.160

-232.949
853.658
20.224

-232.949
857.272
20.288

-232.949
860.922
20.353

2019
881.251
0
905.045

2020
887.572
0
912.424

905.045

Altres

Desp. Finançades fons finalistes
Total Despesa Computable exercici
Compliment / Incompliment RD

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Les despeses finançades amb fons finalistes s’han calculat a partir del
percentatge de finançament de l’exercici 2018 (46,64%), aplicat al capítol 2 de
despeses i amb la totalitat de la previsió de liquidació del capítol 7 d’ingressos.
La taxa de referència aplicada als ha estat la mateixa que la del 2020 (2,8%)
donat que encara no ha estat fixada.
Sense aplicació de mesures correctores es preveu el compliment de la
regla de la despesa en el període 2019-2027.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
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4.3.2. Indicadors de Solvència

RT total
Saldos de dubtós cobrament
Excés finançament afectat
RT exercici per despeses generals
Saldo obligacions pendents aplicar Press.
RT Ajustat (RTGG- 413)
RT (n) calculat amb dades quadro

2019
469.032
99.396

2020
339.766
99.396

Romanent de Tresoria
2021
2022
322.081
301.497
99.396
99.396

2023
282.757
99.396

2024
265.734
99.396

2025
250.311
99.396

2026
236.387
99.396

2027
223.870
99.396

369.636
114.384
255.253
469.032

240.370

222.685

202.101

183.361

166.338

150.915

136.991

124.474

240.370
339.766

222.685
322.081

202.101
301.497

183.361
282.757

166.338
265.734

150.915
250.311

136.991
236.387

124.474
223.870

Els saldos de dubtós cobrament s’ha calculat realitzant la mitjana del últims 5
exercicis liquidats.
Sense aplicació de mesures correctores es preveu que el Romanent de
Tresoreria sigui positiu en el període 2019-2027.

Deute a curt termini
Deute a llarg termini
Total Deute
Rati Deute Viu

2019
153.711
1.075.976
1.229.687
119%

2020
153.711
922.265
1.075.976
104%

Deute Viu
2021
2022
153.711
153.711
768.554
614.843
922.265
768.554
89%
74%

2023
153.711
461.133
614.843
59%

2024
153.711
307.422
461.133
44%

2025
153.711
153.711
307.422
29%

2026
153.711
0
153.711
15%

2027
0
0
0
0%

Sense aplicació de mesures correctores es preveu un Deute Viu a la baixa i
per sota del 110% a partir de l’exercici 2020.

Ingressos corrents
Despeses Cap 1-2-4
ORN finança amb RT
Càrrega financera
ESTALVI NET

2019
1.030.610
1.019.615
163.869
160.722
14.142

2020
1.034.511
976.741
114.384
159.933
12.221

Estalvi Net
2021
2022
1.038.452
1.042.431
869.100
875.978
159.146
10.205

158.362
8.091

2023
1.046.450
879.486

2024
1.050.510
883.029

2025
1.054.610
886.607

2026
1.058.751
890.221

2027
1.062.934
893.872

158.362
8.602

158.362
9.119

158.362
9.641

158.362
10.168

169.062

Sense aplicació de mesures correctores es preveu que l’Estalvi Net sigui
positiu en el període 2019-2027.

5.

Mesures: descripció, quantificació i calendari.

•

Sobre despeses no financeres

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 27/01/2020 a les 12:34:25

Exercici 2019:
1. Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 1.033.000€ i
no sobrepassar d’aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions per a
despeses corrents.
2. Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis en 105.000€,
aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (no financers) que
sigui capaç d’obtenir el consistori per finançar inversions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Exercici 2020:
1. Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 990.000€ i no
sobrepassar d’aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions per a
despeses corrents.
2. Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a 103.000€,
aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (no financers) que
sigui capaç d’obtenir el consistori per finançar inversions.
Exercici 2021:
1. Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 882.000€ i no
sobrepassar d’aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions per a
despeses corrents.
2. Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a 23.000€,
aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (no financers) que
sigui capaç d’obtenir el consistori per finançar inversions.
Exercici 2022:
1. Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 889.000€ i no
sobrepassar d’aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions per a
despeses corrents.
2. Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a 37.000€,
aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (no financers) que
sigui capaç d’obtenir el consistori per finançar inversions.
Exercici 2023:
1. Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 891.000€ i no
sobrepassar d’aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions per a
despeses corrents.
2. Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a 40.000€,
aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (no financers) que
sigui capaç d’obtenir el consistori per finançar inversions.
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Exercici 2024:
1. Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 894.000€ i no
sobrepassar d’aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions per a
despeses corrents.
2. Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a 40.000€,
aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (no financers) que
sigui capaç d’obtenir el consistori per finançar inversions.
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Exercici 2025:
1. Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 896.000€ i no
sobrepassar d’aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions per a
despeses corrents.
2. Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a 40.000€,
aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (no financers) que
sigui capaç d’obtenir el consistori per finançar inversions.
Exercici 2026:
1. Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 901.000€ i no
sobrepassar d’aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions per a
despeses corrents.
2. Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a 40.000€,
aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (no financers) que
sigui capaç d’obtenir el consistori per finançar inversions.
•

Sobre ingressos

No es contemplen mesures.

6. Conclusions
L’aplicació de les mesures proposades que configuren l’actualització del Pla
d’Ajust 2020-2027 permetran complir dins els terminis legalment fixats amb els
indicadors de caràcter macroeconòmic d’estabilitat pressupostària i amb una
variació de la despesa computable dins la taxa de referència, també permetrà
assolir l’objectiu de solvència fixat pels indicadors legals del romanent de
Tresoreria i d’Estalvi Net.
S’haurà de tenir en compte en el moment de l’execució dels pressupostos les
previsions reflectides en el pla, amb especial atenció a la utilització del
Romanent de tresoreria per a despeses generals i l’efecte en el compliment dels
indicadors fiscals i de solvència, atès que el marge és reduït, s’ha de tenir en
compte que el motiu de l’incompliment dels indicadors fiscals i de solvència
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l’exercici 2018 han estat l’aplicació de creditors pendents per import de 579.324
euros, i que s’ha previst aplicar 163.869 euros l’exercici 2019 i 114.384 euros
l’exercici 2020.
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L’actualització del pla s’ha d’aprovar per Ple i informar-lo al Ministeri d’Hisenda a
través de “Planes de Ajuste” de la plataforma Autoriza.

El tècnic de la Unitat
d’Assistència Econòmica i
Financera Municipal - SAM

Vist i plau,
El cap del Servei de la Unitat
d’Assistència Econòmica i
Financera Municipal - SAM

Xavier Suñé Puchol

Eudald Aragonès Casals

Tarragona, 17 de gener de 2020
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Unitat que proposa:

Alcaldia

Expedient:

4302520002-2020-0000027

Òrgan competent:

Ple

Delegació:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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Proposta d'acord

Fets
Per part del grup polític ER-AM s’ha presentat una moció per a la incorporació
del llaç groc a la façana de l’Ajuntament de Benifallet en solidaritat amb la
situació d’injustícia dels pressos i preses polítiques catalanes:
"MOCIÓ PER LA INCORPORACIÓ DEL LLAÇ GROC A LA FAÇANA DE L’
AJUNTAMENT DE BENIFALLET EN SOLIDARITAT AMB LA SITUACIÓ D’
INJUSTÍCIA DELS PRESOS I LES PRESES POLÍTIQUES CATALANES
Els legítims representants del poble de Catalunya i els líders de la societat civil
porten en una situació injusta de presó preventiva des de fa més d’un any i mig.
És inacceptable que persones que han demostrat el seu compromís amb la
democràcia siguin acusats de delictes com la rebel·lió, la sedició, la
desobediència o la malversació. Parlem d’activistes socials i polítics honorables
que van actuar sempre d’acord amb la voluntat del poble, referendada a les
eleccions del 27 de setembre del 2015 i la majoria parlamentària resultant, i d’
acord amb els principis de la llibertat d’expressió, la llibertat de participació i,
sempre, contra tota mena de violència, fos quin fos el seu origen.
Alhora, van actuar seguint els raonaments dels principis democràtics que
busquen solucions dialogades als conflictes polítics; en aquest sentit, fem
evident que el comportament autoritari de l’Estat Espanyol (des de tots els seus
estaments polítics) mostrant-se reticent a buscar vies de diàleg i de distensió
ha ajudat, també, a crear un esperit de confrontació evident i ha propiciat que,
a hores d'ara, la via de resolució del conflicte sigui la penal i no la dialogada.
Amb les greus conseqüències personals que això comporta.
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En aquest context, els llaços grocs s’han convertit en un símbol reivindicatiu i
de solidaritat per mostrar el rebuig contra la vulneració dels drets civils i polítics
més fonamentals. El llaç groc no és una reivindicació exclusiva dels
independentistes, és un símbol nascut a Estats Units i representa l’esperança
que torni a casa algú que està retingut.
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En aquest sentit, moltes persones, entitats i institucions han decidit mostrar la
seva solidaritat amb aquesta situació d'injustícia col·locant llaços grocs en els
seus espais més visibles.
Atès que la situació de repressió i injustícia que viuen els líders polítics i socials
no ha canviat, demanem a l’equip de govern que incorpori el llaç groc al balcó
de l’Ajuntament de Benifallet. En aquest sentit, apel·lem a la moció presentada
pel grup de progrés contra la sentència del 15 d’octubre que es va aprovar al
ple ordinari per majoria absoluta i a la democràcia, al diàleg i a la llibertat d’
expressió. Ens cal apel·lar, doncs, a aquest sentiment perquè institucions,
entitats i ciutadania avancem sense descans al voltant dels grans consensos
que ens uneixen: fi de la repressió, llibertat dels presos polítics i lliure retorn
dels exiliats, així com una solució democràtica i dialogada al conflicte català
que passa indefectiblement pel reconeixement del dret a l'autodeterminació
dels pobles.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Benifallet proposem l’adopció dels següents
ACORDS
1. Incorporar el llaç groc a la façana de l’Ajuntament de Benifallet, com a símbol
de solidaritat amb la situació d'injustícia que pateixen els presos i les preses
polítiques catalanes i com a mostra de compromís amb la llibertat d’expressió i
la democràcia.
2. Complir aquest acord de manera immediata en el termini màxim d’una
setmana després de la seva aprovació."

Fonaments de dret
L'article 103 de la nostra Constitució consagra el principi de neutralitat de
l'actuació de totes les administracions públiques en establir que la seva
actuació serveix amb objectivitat als interessos generals, amb ple sotmetiment
a la llei i el dret.
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La garantia d'aquest principi resulta particularment important en tot allò que
respecta a la presència de banderes, pancartes i símbols de caràcter partidista
de diferents ideologies en espais públics de titularitat municipal.
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Segons la Sentència nº 579/2018, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de data 05 de juliol de 2018, fonament jurídic tercer disposa:
"En la citada Sentencia se indica que la objetividad y neutralidad de la
Administración ha de vincularse necesariamente a los principios de legalidad e
interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE ) y 103.1 CE, y más concretamente
para las entidades locales, a lo claramente dispuesto en el art. 6 de la Ley 7
/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Tal exigencia
de neutralidad es incompatible con actuaciones institucionales “partidistas”,
alineadas con las pretensiones de un grupo de ciudadanos con inevitable
exclusión del resto. Según se expresa en el fundamento segundo de la
sentencia: “...(es) notorio que la bandera "estelada" constituye un símbolo de la
reivindicación independentista de una parte de los ciudadanos catalanes
representados por una parte de los partidos políticos, y sistemáticamente
empleado por aquellas fuerzas políticas que defienden esa opción
independentista, pero carece de reconocimiento legal válido como símbolo
oficial de ninguna Administración territorial, por lo que resulta obvio que su uso
y exhibición por un poder público -en este caso de nivel municipal- solo puede
ser calificado de partidista en cuanto asociado a una parte -por importante o
relevante que sea- de la ciudadanía identificada con una determinada opción
ideológica (aunque esta sea compartida por varios partidos o fuerzas
electorales), pero no representativa del resto de los ciudadanos que no se
alinean con esa opción, ni por consiguiente, con sus símbolos.
Y como sostiene el Fiscal el argumento no tiene carácter reversible, esto es, no
es aplicable a la posibilidad de que parte de los ciudadanos no se sientan
políticamente identificados con los símbolos oficiales cuyo uso y carácter
público -en el sentido de común- regula la ley, puesto que la neutralidad de
dicho uso no depende de la voluntad o de las decisiones particulares de las
Administraciones o Poderes Públicos, sino, precisamente, de su deber
genérico de sujeción a la legalidad vigente configurada por los cauces
democráticos que específicamente habilitan la Constitución y las leyes que la
desarrollan”.
Així mateix, la sentència assegura que l'exhibició "a l'espai públic" de qualsevol
"element" que "representa una opció política" és il·legal perquè vulnera el
principi de "objectivitat" i de "neutralitat institucional". És a dir, que el TSJC, que
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per primera vegada es pronuncia sobre aquesta qüestió, no només fa
referència a la presència de la bandera secessionista, sinó a tots aquells
símbols amb els quals únicament se sent representada una part de la població i
generen fractura i divisió en la societat catalana.
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Aquesta sentència s'emmarca, a més, en la doctrina sentada pel Tribunal
Suprem en sentència de 28 d'abril de 2016 en la qual també va ser part
Societat Civil Catalana.
“CUARTO. - El Tribunal Supremo en su sentencia número 933/2016, de 28 de
abril, y la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la sentencia núm. 579/2018 de 5
de julio, tienen declarado que es inaceptable la colocación de la bandera
estelada en el espacio público y que ningún acuerdo municipal ni mucho
menos las vías de hecho pueden amparar su instalación. Además, los
Tribunales han declarado que la colocación de este tipo de símbolos “supone la
privatización del espacio público, de uso común, mediante su ocupación
permanente por un elemento que representa una opción partidista, con
vulneración de los principios de objetividad y neutralidad”. Asimismo, ha
condenado a pagar las costas procesales a la corporación que se ha opuesto a
la demanda de aquellas entidades que han reclamado su retirada."
Per tot això, l'art. 9.1 de la Constitució espanyola diu que "els ciutadans i els
poders públics resten subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament
jurídic", mentre que el 9.3 de la mateixa diu que "la Constitució garanteix (...) la
interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics".
La més recent jurisprudència que han emès els tribunals en relació a aquesta
qüestió és la que s'ha donat en relació a l'Acord emès en data 13 de maig de
2015 de la Junta electoral central, que va ser recorregut davant el TS (Sala
contenciosa administrativa, Secció 7a) qui va dictar sentència núm. 933/2016,
el de 28 abril. Malgrat que el mencionat acord es referia a les estelades en les
façanes dels ajuntaments en època electoral, els arguments del tribunal són
extrapolables a la resta de situacions.
Així, diu l'Alt tribunal que:
"(...) la afirmación de objetividad y neutralidad de la Administración ha de
vincularse necesariamente a los principios de legalidad e interdicción de la
arbitrariedad ( Art. 9.3 CE y 103.1 CE ("la Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de
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eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho), y más concretamente para las
entidades locales, a lo claramente dispuesto en el art. 6 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local : "las Entidades locales
sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y
actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".
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Tal exigencia de neutralidad se agudiza en los períodos electorales (...)
(...) el adjetivo partidista no puede interpretarse dentro de ese contexto
constitucional y legal como perteneciente a un partido político, sino
simplemente como incompatible con el deber de objetividad y neutralidad de
los Poderes Públicos y las Administraciones, en la medida en que estos toman
partido por una posición parcial, es decir, no ajustada a ese deber de
neutralidad o equidistancia, sino alineada con las pretensiones de un grupo de
ciudadanos con inevitable exclusión del resto, y hacemos nuestra también la
afirmación de que lo relevante no es que la bandera cuestionada pertenezca a
un partido, o se identifique con una concreta formación política, sino que no
pertenece a -es decir, no se identifica con- la comunidad de ciudadanos que,
en su conjunto, y con independencia de mayorías o minorías, constituye
jurídicamente el referente territorial de cualquiera de las Administraciones o
Poderes Públicos constituidos en el Estado español, en la Comunidad
Autónoma de Cataluña o en la provincia de Barcelona, y por tanto su uso por
cualquiera de esas Administraciones o Poderes quiebra el referido principio de
neutralidad, siendo notorio que la bandera "estelada" constituye un símbolo de
la reivindicación independentista de una parte de los ciudadanos catalanes
representados por una parte de los partidos políticos, y sistemáticamente
empleado por aquellas fuerzas políticas que defienden esa opción
independentista, pero carece de reconocimiento legal válido como símbolo
oficial de ninguna Administración territorial, resulta obvio que su uso y
exhibición por un poder público -en este caso de nivel municipal- solo puede
ser calificado de partidista en cuanto asociado a una parte -por importante o
relevante que sea- de la ciudadanía identificada con una determinada opción
ideológica (aunque esta sea compartida por varios partidos o fuerzas
electorales), pero no representativa del resto de los ciudadanos que no se
alinean con esa opción, ni por consiguiente, con sus símbolos.
Y como sostiene el Fiscal el argumento no tiene carácter reversible, esto es, no
es aplicable a la posibilidad de que parte de los ciudadanos no se sientan
políticamente identificados con los símbolos oficiales cuyo uso y carácter
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público -en el sentido de común- regula la ley, puesto que la neutralidad de
dicho uso no depende de la voluntad o de las decisiones particulares de las
Administraciones o Poderes Públicos, sino, precisamente, de su deber
genérico de sujeción a la legalidad vigente configurada por los cauces
democráticos que específicamente habilitan la Constitución y las leyes que la
desarrollan".
Doncs bé, per tot el que s'ha dit aquí, l'Ajuntament es podria exposar a que
contra aquesta presa de decisió es pogués interposar un recurs, primer
potestatiu de reposició (si és el cas) i després contenciós administratiu,
quedant llavors a expenses del que els tribunals poguessin pronunciar.
En aquest sentit s'adjunta el següent link, on des de l'Associació de municipis
per la independència es fa un recull, sota la denominació genèrica de
"GUERRA DE BANDERES", de tots els contenciosos que s'estan tramitant en
relació a diversos ajuntaments de Catalunya que o be han tret la bandera
d'Espanya de la façana o bé n'han col·locat la bandera estelada.
http://www.municipisindependencia.cat/mapes/municipis-sobiranistesdenunciats/
Així, de manera extractada, l'AMI explica en aquest document que
"Ajuntaments i consells comarcals denunciats per la delegació del govern
espanyol per (...) no penjar la rojigualda" són 103. I continua dient que "Els
jutjats han desestimat o arxivat 124 contenciosos impulsats per la delegada
espanyola María de los Llanos de Luna Tobarra, dels quals, (...) 1 per no penjar
la bandera espanyola. Per la seva banda, "jutges han donat la raó als advocats
de l’Estat espanyol en 48 ocasions", dels quals 20 per no penjar la rojigualda.
En totes les sentències relacionades en el document de l'AMI, els recursos
interposats per la Delegació del Govern a Catalunya s'han fet apel·lant al que
diu l'art. 65 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local:
"Quan l'Administració de l'Estat o la de les Comunitats Autònomes consideri, en
l'àmbit de les respectives competències, que un acte o acord d'alguna entitat
local infringeix l'ordenament jurídic, podrà requerir-la, invocant expressament el
present article, perquè anul·li aquest acte en el termini màxim d'un mes.
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El requeriment haurà de ser motivat i expressar la normativa que s'estimi
vulnerada. Es formularà en el termini de quinze dies hàbils a partir de la
recepció de la comunicació de l'acord.
L'Administració de l'Estat o, si escau, la de la Comunitat Autònoma, podrà
impugnar l'acte o acord davant la jurisdicció contenciós-administrativa dins del
termini assenyalat per a la interposició del recurs de tal naturalesa assenyalat
en la Llei Reguladora d'aquesta Jurisdicció, explicat des de l'endemà a aquell
que venci el requeriment dirigit a l'Entitat Local, o al de la recepció de la
comunicació de la mateixa rebutjant el requeriment, si es produeix dins del
termini assenyalat per a això.
L'Administració de l'Estat o, si escau, la de la Comunitat Autònoma, podrà
també impugnar directament l'acte o acord davant la Jurisdicció ContenciósAdministrativa, sense necessitat de formular requeriment, en el termini
assenyalat en la Llei Reguladora d'aquesta Jurisdicció".
I d'entre totes ells, la única sentència que recull l'AMI en que un Jutjat ha
desestimat un recurs en aquest context és la del Contenciós administratiu núm.
17 de Barcelona (segons l'AMI pendent de recurs), núm. 290/2014, de 9/9
/2014, en la que la Subdelegació del Govern a Barcelona, Delegació del
Govern a Catalunya sol·licita al Jutjat que ordeni a l'Ajuntament de Vilassar de
Mar que cessi en la seva inactivitat en la col·locació de la bandera espanyola a
l'edifici consistorial, però s'ha de dir que els fonaments de dret que justifiquen la
decisió del jutjat en aquest cas són merament procedimentals, i no entra en el
fons de l'assumpte.
L'Ajuntament de Benifallet, igual que la resta de poders públics, ha de complir
amb la legalitat establerta a l'ordenament jurídic.
En relació a la possibilitat de penjar qualsevol element que representa o
identifica una opció política és incompatible amb el deure d’objectivitat i
neutralitat dels Poders Públics i les Administracions.

En conseqüència, PROPOSO:
DESESTIMAR, incorporar el llaç groc a la façana de l’Ajuntament de Benifallet.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 27/01/2020 a les 12:34:25
10:21:51

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3218F15A0A8045F0A898B83780ACD0E0
05A840ACB4F04EE7836C4EA836C2ADDA i data d'emissió 27/01/2020 a les 13:16:19
12:27:49

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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