
Memòria de l’exercici 2013

1. Organització

L’Ajuntament de Taradell té una població, segons el padró per a l’exercici 2013,
de 6.231 habitants, essent la seva superfície de 26,5 km. quadrats, la qual cosa
suposa una densitat de població de 235,13 habitants per km. quadrat.

El municipi és una població de la comarca d’Osona, essent el seu principal
sector-àmbit d’activitat la indústria, el comerç i de serveis.

En el municipi hi ha donades d’alta 346 llicències d’activitats econòmiques que
per activitat son, 35 d’activitats agrícoles o ramaderes; 165 comercials; 2 de
gestió de residus; 2 d’activitat energètica o minera; 39 industrials; 21
recreatives i 82 sense informar. A més Taradell disposa d’una escola bressol,
tres Escoles d’Educació Primària i un Institut d’Ensenyament Secundari.

L’Ajuntament està organitzat en 13 regidories. Els Regidors tenen dedicació
parcial en les seves funcions municipals, sense estar donats d’alta a la Seguretat
Social. L’Alcalde té dedicació exclusiva. El nombre mig de personal contractat
en l’exercici liquidat és de 10 funcionaris de carrera, del quals hi han sis places
proveïdes en propietat i quatre vacant de les quals, tres son ocupades
interinament. 24 empleats laborals, quatre amb plaça en propietat i vint
vacants, de les que 19 hi son cobertes per interinatge. Eventuals n’hi han 5,
dels que dos son ajornada parcial.

L’Ajuntament no disposa d’Organisme ni Ens dependents, participant en la
Mancomunitat La Plana, i en el Consorcis Localret i en la Fundació
Vilademany, Fundació Escola Bressol “La Xarranca” i “La Baldufa” i Fundació
Escola de Música “l’Arpa”.

Les principals fonts de finançament de l’Ajuntament són:

a) Ingressos ordinaris: (imports reconeguts duran l'exercici) 2013

Tributs 2.043.425,78 € 41,67%

Transferències d’altres administracions 1.193.609,35 € 24,34%

Taxes i preus públics 1.324.393,02 € 27,01%

Subvencions finalistes a serveis 189.072,89 € 3,86%

Altres ingressos 152.957,10 € 3,12%

TOTAL 4.903.458,14 € 100,00%



b) Ingressos finalistes per inversions (imports reconeguts
durant l’exercici)

2013

Préstecs a llarg termini 0,00 € 0,00%

Subvencions de capital 0,00 € 0,00%

Alineació d’inversions 0,00 € 0,00%

Contribucions especials 51.254,40 € 100,00%

TOTAL 51.254,40 € 100,00%

4.954.712,54 €

Dels ingressos ordinaris s’ha destinat un 91.85% a satisfer les despeses
ordinàries, no financeres de l’exercici, un altre 7,43% a satisfer les obligacions
derivades de l’endeutament financer, restant un 0,72 % com a recursos
generats nets durant l’exercici.



Els ingressos per les inversions son el 100% procedent de contribucions
especials.

El sistema comptable és l’adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a
l’Administració Local (ICAL) en el model NORMAL.

2. Gestió dels serveis públics

Les competències i els serveis que presta l’AJUNTAMENT són els següents:

a) Serveis obligatoris

L’AJUNTAMENT presta els següents serveis obligatoris: enllumenat
públic, recollida i tractament de residus, neteja viària, abastament
domiciliari d’aigua potable, clavegueram, pavimentació i conservació de
vies públiques, jardins i zones verdes, Cementiri, biblioteca, protecció
civil i brigada d’obres, no prestant el servei de mercat.

b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris, l’AJUNTAMENT també presta, entre
d’altres, els següents: llar d’infants, serveis culturals, joventut, socials i
esportius, així com les instal·lacions esportives i tanatori.

La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa per
l’AJUNTAMENT. No obstant, l’abastament domiciliari d’aigua potable és
prestat mitjançant prestació de serveis.

L’abastament d’aigua potable es prestat per l’empresa SOREA S.A. des de l’any
1970, amb una vigència inicial de 10 anys, mitjançant contracte de prestació de
serveis que finalitzava l’exercici 2010. L’any 2010 es va produït una opció de
pròrroga de l’arrendament per 10 anys addicionals, o sigui allargant-lo fins al
2020.
La prestació de serveis no comporta cap cost per l’Ajuntament, generant-se un
ingrés anual en funció de la facturació, si bé si comporta l’utilització de béns de
propietat municipal afectats a servei públic, que en el moment d’atorgar-se el
contracte eren els relacionats a l’annex nº. 1 del Plec de condicions aprovat per
l’Ajuntament.



La neteja viària la realitza la Mancomunitat la Plana, de la qual forma part
aquesta Ajuntament, i suposa un cost anual de 58.807,33 euros, realitzant-se el
servei sense cap aportació de béns públics.

La recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans també es realitza
per la “Mancomunitat la Plana”, constituïda el 27 de maig de 1982 per diversos
Ajuntaments de la comarca. L’Ajuntament cobra les taxes de recollida, aportant
a la Mancomunitat el cost del servei en funció del volum de residus recollits.
Suposa un cost anual de 411.896,75 euros l’any 2013.

La recaptació de tributs és gestiona directament en període voluntari pel que fa
a la taxa per llicències urbanístiques, l’Impost sobre obres i construccions i la
taxa per expedició de documents administratius, mentre que s’ha delegat a
l’Organisme de Recaptació de la Diputació de Barcelona, la gestió en voluntària
de la resta de tributs municipals i la gestió en via executiva de la totalitat dels
tributs municipals. La retribució per la seva gestió s’ha establert en el 4% de la
recaptació en via voluntària i la totalitat de l’import del recàrrec de
constrenyiment per als ingressos en via executiva.

3. Bases de presentació dels comptes

Els Principis Comptables utilitzats per l’elaboració d’aquest comptes anuals són
els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA/4042/2004.

4. Normes de valoració

Els criteris de valoració dels nous actius d’immobilitzat són exclusivament el de
cost d’adquisició pels béns adquirits ja elaborats. Per les construccions en curs,
estan valorades el cost de les obligacions reconegudes fins a 31 de desembre, i
les que s’han finalitzat s’hi ha incorporat els cost de redacció de projecte i
direcció d’obra, que en alguns casos s’havien satisfet com a despesa ordinària.
En cap cas s’ha incorporat a valors d’immobilitzat costos financers.

Dins l’immobilitzat immaterial hi figuren els drets sobre béns en arrendament
financer. L’import pendent de satisfer (principal més interessos no meritats)
dels seus contractes figuren en l’endeutament, en el compte 173 Proveïdors
d’immobilitzat a llarg termini, mentre que en el compte 272 Despeses financeres
diferides hi figura els interessos no meritats fins a 31 de desembre.

L’Ajuntament no disposa, a la data de l’aprovació dels comptes anuals d’aquest
exercici, d’un inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren
en els comptes de l’immobilitzat, no obstant s’està a l’espera de fer-ho quan es
disposi dels mitjans per a dur-lo a terme.



Les inversions financeres de l’entitat s’han valorat 208.643,91 euros.

A l’apartat d’existències, s’ha de dir que el criteri per valorar-les ha sigut
l’establert per la normativa comptable.

Els deutes que poden observar-se en el balanç s’han valorat d’acord als
principis comptables.

El mètode seguit per dotar les provisions per insolvències és el procediment de
dotació global, pel que a final de cada exercici es realitza l’estimació utilitzant
els següents càlculs: Drets pendents capítols 1,2,3, l’any 2012 el 25%, per a l’any
2011 el 25%, pel 2010 el 50%, pel 2009 i el 2008 el 75%, i pels anteriors el 100%.
















