ORDINACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2012

Ordinació de data 02-02-2012 del pressupost de l’exercici 2012

El Comú de Sant Julià de Lòria, en la seva sessió ordinària del Consell celebrada
el dia 1 de febrer del 2012, donant compliment al que determina l’article 69.2 de
la vigent Llei de Finances Comunals, acorda aprovar el projecte de pressupost
per a l’exercici econòmic de 2012, que s’executarà en base a la següent
ORDINACIÓ
Article 1.- Ambit del pressupost comunal i l’estat d’ingressos i despeses
En el pressupost del Comú per a l’exercici econòmic del 2012, es concedeixen
crèdits de despeses per un import de 11.278.318 €, que seran finançats pels
drets econòmics que es preveuen liquidar per un import de 11.278.318 €.
Article 2.- Estructura pressupostària
L’estat de despeses del pressupost s’estructura segons la classificació
econòmica, que agrupa els crèdits segons la naturalesa econòmica de les
despeses. Es presenten les despeses corrents (personal, consum de béns i
serveis, despeses financeres i transferències corrents), les despeses de capital
(inversions i transferències de capital), i les variacions d’actius i passius
financers.
Article 3.- Vinculació dels crèdits pressupostaris
Les modificacions dels crèdits pressupostaris s’han d’ajustar al que disposa la
vigent Llei de Finances comunals i pels preceptes establerts en la present
Ordinació.
Els crèdits especificats en l’estat de despesa tenen caràcter vinculant a nivell de
concepte. No obstant això, els crèdits destinats a despeses de personal tenen
caràcter vinculant a nivell d’article.
Article 4.- Transferències de crèdits
1. No es consideren crèdits extraordinaris ni suplement de crèdit les
transferències de crèdit de despesa corrent a partides també de despesa corrent
no dotades inicialment en el pressupost, però previstes a nivell de concepte.
2. Les transferències de crèdit dins l’apartat de despesa corrent, poden ser
autoritzades pel Conseller de Finances, previ informe d’Intervenció.
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3. La Junta de Govern pot aprovar, previ informe d’Intervenció, transferències
de crèdit de despeses d’inversió real fins a un límit màxim del 5% dels crèdits
autoritzats per les despeses d’inversió real del pressupost de l’exercici.
4. Per l’habilitació de crèdits mitjançant la creació dels conceptes pressupostaris
que siguin procedent, en cas que en l’execució del pressupost es plantegin
necessitats que no hi hagin estat expressament recollides amb aquesta finalitat,
s’han d’efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova
habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes.
Article 5.- Crèdits ampliables
En aplicació de l’article 73 de la Llei de Finances Comunals, tenen caràcter
d’ampliables fins una suma igual a les obligacions que calgui comprometre,
previ compliment de les normes vigents, els crèdits següents:
1.- Els crèdits que es destinin al pagament de comissions, al pagament
d’interessos i amortitzacions d’operacions de crèdit, i a la devolució de
retencions de garantia.
2.- els destinats a satisfer despeses de personal, incloses les quotes a la CASS.
3.- Els destinats a satisfer, mitjançant sentència ferma, les responsabilitats
pecuniàries de l’administració comunal o de les entitats dependents.
4.- Els destinats a satisfer els tributs estatals.
Article 6.- Crèdits plurianuals
Les despeses plurianuals es poden estendre durant un màxim de cinc anys i es
poden referir tant a despeses corrents com a despeses de capital. Han de ser
aprovades pel Consell de Comú en l'Ordinació anual del pressupost comunal o
en una Ordinació separada acompanyada d’una memòria explicativa.
Les despeses plurianuals a incorporar al pressupost de l’exercici 2012 són les
següents:
Pressupost Plurianual Plurianual Plurianual
2012
2013
2014
2015
Estudis i projectes
200 609 10 d'inversió
Total

50.000

230.000

230.000

230.000

50.000

230.000

230.000

230.000

Article 7.- Execució de l’estat de despeses
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Total
740.0
00
740.0
00

Es consideren incloses en un sol acte administratiu totes les fases d’execució de
les despeses següents: despeses de personal i quotes de la seguretat social,
despeses financeres, rebuts domiciliats periòdics com els de les comunicacions,
energia elèctrica, aigua potable i quotes vàries com la taxa de tinença de
vehicles, amortitzacions, tributs i operacions de caixes entre altres.
Article 8.- Competències dels Cònsols
Els consols, a proposta dels departaments afectats, poden autoritzar les
transferències de crèdits pressupostàries que resultin necessàries a
conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin a un o
més departaments. Aquestes operacions no poden comportar, en cap cas, un
increment de crèdit dins els pressupost.
Article 9.- Excepcions al tràmit de fiscalització
D’acord amb l’article 79 de la Llei de les finances comunals, s’inclouen en un sol
acte administratiu les despeses no superiors a 7.500 euros.
Article 10.- Contractes treballs tècnics i serveis
En tot allò no previst en el capítol V, “Contractes de treballs tècnics i serveis” de
la Llei de la Contractació pública del 9 de novembre del 2000, s’aplica el que
disposen els capítols II i IV en relació amb els contractes d’obres i de
subministraments, respectivament, segons l’objecte del contracte que més s’hi
assimili.
Article 11.- Contractes menors
S’entent per contracte menors els que tenen un import igual o inferior a 7.500
euros. En els contractes menors, la tramitació de l’expedient solament exigeix la
incorporació de la factura a la liquidació.
En aquests contractes la factura corresponent ha de substituir el document
contractual i l’acta de conformitat del subministrament, recepció d’obres o dels
treballs tècnics i serveis, i altres, segons correspongui.
Article 12.- Publicació de les licitacions i adjudicacions definitives
En els cas de licitacions i d’adjudicacions definitives, corresponents a tots els
contractes inclosos en la Llei de la contractació pública, quant l'import del
contracte o de les seves modificacions sigui superior a 10.000 euros, es fan
públiques al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
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Article 13.- Avenços de fons
En cas d’extrema urgència, i previ informe d’Intervenció la Junta de Govern pot
atorgar avenços de fons per obligacions no consignades en el vigent pressupost
o amb dotació insuficient, amb un límit màxim del 5 per cent dels crèdits
autoritzats en l’estat de despeses.
Aquestos avenços de fons han de ser objecte de posterior ratificació amb
aprovació de crèdits extraordinaris o suplements de crèdits per part del Consell
de Comú.
Si el Consell de Comú no aprova els suplements de crèdits o els crèdits
extraordinaris, els avenços de fons es cancel·laran a càrrec dels crèdits de
despeses del Comú.
Article 14.- Contractació
La Junta de Govern pot contractar mitjançant la forma d’adjudicació de
contractació directa, les despeses corresponents a obres de reconeguda urgència
per un import màxim de 30.000 euros.
En el cas de despeses per obres ordinàries, l’import màxim de les despeses que
pot contractar directament l’Administració comunal es de 15.000 euros.
Article 15.- Autorització de despesa i resolució de contractes
Les comissions poden autoritzar i resoldre contractes de despeses fins a una
quantitat inferior o igual a 10.000 euros.
Els cònsols poden autoritzar i resoldre contractes de despeses dels
departaments, i els consellers poden autoritzar i resoldre els contractes de les
despeses dels seus respectius departaments.
La Junta de Govern ha de ratificar les autoritzacions i les resolucions de
contractes anteriors fins a una quantitat inferior o igual a 150.000,00 €. Les
autoritzacions i les resolucions de contractes superiors a aquest import seran
ratificades pel Ple del Comú.
Els Cònsols i els consellers respectius podran autoritzar
les despeses
adjudicades pel òrgans preceptius en anys anteriors i que són objecte de
regularització pressupostària durant el present exercici.
Article 16.-Règim de concessió de transferències
1.-Un cop aprovada la liquidació de comptes de les Entitats beneficiaries de
transferències nominatives i sempre que no s'hagi compromès en la seva
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totalitat la despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Comú
la part de la transferència no utilitzada durant l'exercici pressupostari.
2.- En cas de subvencions de capital, la Junta de Govern, o el Ple del Comú quan
escau ha d'aprovar les inversions a realitzar prèviament a l'atorgament de la
subvenció. La liquidació d’aquesta subvenció només es fa efectiva
la
presentació de la factura o dels documents justificatius corresponents.
Article 17.-Personal eventual
Per a procedir a la contractació de personal eventual per la Junta de Govern cal
l'informe favorable de l'Interventor, segons estableix la vigent ordinació de la
Funció Pública del Comú de Sant Julià de Lòria.
L'administració comunal pot contractar temporalment personal eventual. Cas
que no existís disponibilitat pressupostària, les contractacions eventuals es
compensen mitjançant reducció, pel mateix import, d'altres conceptes
pressupostaris dels capítols de despeses corrents. Aquestes contractacions no
poden implicar una ampliació de crèdit dins del pressupost.
Article 18
Operacions de finançament
Es faculta els cònsols perquè, a proposta del conseller de finances, i previ
informe de la intervenció Comunal, concertin les operacions següents:
1. Renovar les operacions de crèdit obertes en exercicis precedents.
Disposició final única
Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Casa Comuna de Sant Julià de Lòria el dia 2 de febrer del 2012
P.O. del Comú
La Secretaria General en funcions
Marina Besolí Pubill

Vist i Plau
La Cònsol Major
Montserrat Gil Torné
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