Exp. 01/2018
BTF

ACTA DE LA SESSIÓ ordinària DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

1 01 08 002 2018
PLE2018/1
ordinària
10 de gener de 2018

A Sant Pere Pescador, el 10 de gener de 2018, quan són les 20:40 hores, en
primera convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota
la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde Agustí Badosa Figueras, l’Ajuntament en
Ple a l’objecte de celebrar la sessió ordinària conforme a l’ordre del dia notificat
a aquest efecte.
Hi assisteixen (10):
Agustí Badosa i Figueras
Anna Isern i Font
Jordi Vilà i Cibiach
Blai Bahí i Larios
Maria Neus Avila i Abras
Lluís Font i Massot
Alejandro Bertran i Rodríguez
Lucia Canadell i Casanovas
Joan Vilà i Sarquella
Marta Font i Clotas

Alcalde
Primera Tinent d’Alcalde
Segon Tinent d’Alcalde
Tercer Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora

No excusen la seva assistència (1):
Pere Girbent i Serra
Regidor

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat per la
Secretària-Interventora accidental Sra. Elisabet Trias Font l’existència de
quòrum d’un terç amb un mínim de tres membres corporatius requerit perquè
pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del
dia:
ORDRE DEL DIA
1. APROVA ACTES PLE (EXP. 50/2017).
2. PLA USOS PLATGES 2017-2021: MODIF OCUPACIÓ 2018 (EXP
393/2017).
3. PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 (EXP. 464/2017).
4. DONAR COMPTE PMP 2N I 3R TR 2017 (EXP 211/2017).
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5. CONVENI PROJECTE TECNIC COMPARTIT DE JOVENTUT 2017
(EXP. 457/2017).
6. ADDENDA AL CONVENI INTERADMINISTRATIU BADIA DE ROSES
(EXP 154/2017).
Assumptes urgents
7. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
(EXP. 409/2017).
L’Alcalde a continuació refereix el primer punt de l’ordre del dia:
1. APROVA ACTES PLE (EXP. 50/2017).
Antecedents
 En data 13 d’abril de 2017 es va celebrar el Ple corresponent a la sessió
extraordinària núm. 2/2017.
 En data 23 de novembre de 2017, es va celebrar el Ple corresponent a la
sessió extraordinària núm. 10/2017.
Fonaments de dret
Article 91 i 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre ,pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Per això es proposa al Ple de la corporació el següent
ACORD
Primer.- APROVAR les actes corresponents a les sessions que es detallen a
continuació:
1. Sessió extraordinària núm. 2/2017, de 13 d’abril (Exp. 183/2017).
2. Sessió extraordinària núm. 10/2017, de 23 de novembre de 2017 (Exp.
445/2017).
Segon.- REMETRE una còpia de les actes al Departament de governació de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
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2. PLA USOS PLATGES 2017-2021: MODIF OCUPACIÓ 2018 (EXP 393
2017).
Antecedents de fet
1. En data de 18 de maig de 2017, té entrada a les oficines municipals (RE:
1063/2017) resolució de data 17 de maig de 2017, de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, d’aprovació de la distribució dels
serveis de temporada en domini públic marítim terrestre i, en el seu cas, en
zona de servitud de protecció per al període 2017-2021 i l’ocupació per a
l’any 2017.
2. L’Ajuntament de Sant Pere Pescador el dia 8 de juny de 2017 (RS:
1064/2017), presenta una sol·licitud de modificació de pla d’usos dels
serveis de temporada per al període 2017-2021, a la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme. El dia 31 de juliol de 2017 (RE:
1697/2017) té entrada, via EACAT, la Resolució d’autorització de
modificació de la distribució dels serveis de temporada en domini públic
estrictament terrestre i el dia 1 de setembre de 2017 (RE: 1936/2017) té
entrada, via EACAT, la Resolució de modificació de la distribució dels
serveis de temporada en domini públic marítimo-terrestre i, en el seu cas,
en zona de servitud de protecció (juntament amb l’informe de l’ACA i
l’informe de Capitania marítima de Palamós.
3. El 27 de setembre de 2017 (RE: 2132/2017), a través de la plataforma
EACAT, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme,
concretament el Departament de Territori i Sostenibilitat,
notifica a
l'Ajuntament la presentació i lliurament del material per tal de poder tramitar
el Pla d'Usos de les platges per a l'any 2018.
4. La sessió del Ple extraordinària de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, de
data 2 de novembre de 2017, aprova la proposta de l'ocupació corresponent
a la distribució dels serveis de temporada aprovada per al període 20172021, per a l'any 2018, avançada al Departament de Territori i Urbanisme
mitjançant proposta per la plataforma EACAT el 30 d’octubre de 2017 (RS
1796/2017).
5. El Dia 22 de novembre de 2017, a la sala de Juntes de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador, té lloc una reunió amb representants del servei de gestió del
Litoral de la Generalitat de Catalunya, el Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i representants
de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. En aquesta reunió es tracten
diversos temes referents al Pla d’Usos presentat el 30 d’octubre i aprovat
pel Ple del 2 de novembre de 2017 i s’acorda modificar alguns punts
d’aquest Pla d’Usos per donar un millor compliment a la normativa del
PEAAE, avançant-se una nova proposta d’acord mitjançant EACAT amb RS
SALID-2017-2032, de 30 de novembre de 2017.
6. Informe de 4 de desembre de 2017, de l’arquitecta tècnica municipal Sra.
Lurdes Moret Guillamet, que consta a l’expedient.
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Fonaments de dret
 La Direcció general d'Ordenació del Territori i urbanisme és l'òrgan
competent per aprovar la distribució dels serveis de temporada i per
autoritzar l'ocupació del dominin públic marítimo-terrestre o, si escau, de la
zona de servitud de protecció, de conformitat amb els articles 49 i 113.4 del
Reglament general de Costes, l’apartat B.1 del reial Decret 1404/2007, de
traspàs de funcions i serveis en matèria d'ordenació i gestió del litoral a la
Generalitat de Catalunya i el Decret 277/2016, de 2 d’agost, de
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 La disposició addicional sisena de la llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del text refós de la llei d'urbanisme, aprovada pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, defineix la Ordenació i gestió del litoral en
matèria de costes.
 Articles 65 i següents i article 113 del Reglament general de costes
estableixen els criteris a què s'ha d'adequar la distribució dels serveis de
temporada a les platges i al mar territorial.
 La Resolució de 3 de novembre de 2016 (DOGC núm. 7246 de 14 de
novembre de 2016), el director general d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, aprova el Catàleg de classificació de trams de platges de
Catalunya.
Pel que fa a l’òrgan competent, d’acord amb la Disposició Addicional segona
apartat 2n del TRLCSP, l’òrgan competent per a l’adjudicació de concessions
amb una durada superior als 4 anys és el Ple de la Corporació.
Per això es proposa al Ple el següent:
ACORD
Primer.- APROVAR la proposta de modificació de l'ocupació corresponent a la
distribució dels serveis de temporada aprovada per al període 2017-2021, per a
l'any 2018, d'acord amb la documentació tècnica i gràfica que consta a
l'expedient amb la denominació “Modif Pla Usos 2018 tot 30112017” i que
forma part íntegre del present acord.
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord a la Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme adjuntant una còpia de la documentació
tècnica i gràfica per tal de sotmetre-la a la seva autorització.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
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3. PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 (EXP. 464/2017)
Antecedents
1. L’alcalde, en compliment de les disposicions legals corresponents i amb les
assistències dels regidors, ha format el Pressupost General per l’any 2018
integrat pel del propi ajuntament sense cap organisme autònom ni societat
mercantil.
2. L’ajuntament de Sant Pere Pescador, per tal de donar continuïtat i garantia
en la prestació dels serveis que efectua adequadament, ha de dotar-se d’un
Pressupost General que permeti definir els recursos financers disponibles i la
distribució de la despesa atenent a la funció i naturalesa econòmica de la
mateixa, amb l’objectiu de poder fer front a les obligacions que assumeixi la
Corporació. Igualment, és convenient dotar a la plantilla del personal del
pressupost necessari per al funcionament dels serveis públics municipals.
3. En data 13 de novembre de 2017, la Tècnica d’Intervenció, Elisabet Trias
Font emet informe sobre l’equilibri pressupostari i sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deute públic i la regla de la despesa, que
consta en l’expedient .
4. En data 20 de desembre de 2017 la Secretària-interventora ha emès
l’informe econòmic financer 30/2017 amb objeccions que consta en l’expedient
administratiu.
Fonaments de dret
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, d’ara en endavant Llei
d’hisendes locals.
 RD 500/90, Reial Decret 500/1990, pel que es desenvolupa el capítol I
del títol VI de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, d’ara en
endavant Reglament de pressupostos.
 Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la
Llei municipal de règim local de Catalunya.
 Reial Decret legislatiu 781/86 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de les disposicions vigents en matèria de règim local.
 Reial decret 861/86 de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les
retribucions dels funcionaris de l’administració local.
 Ordre EHA/3565/2008 del ministeri d’economia i hisenda de 3 de
desembre de 2008, en la que s’estableix l’estructura dels pressupostos
de les entitats locals.
 Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat en l’àmbit de
les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
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 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012.
L’òrgan competent per aprovar el pressupost general de la Corporació és el Ple
de l’ajuntament, d’acord amb l’article 22 de la Llei 7/85 de Bases de règim local,
l’article 52.2 f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s' aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 168.4 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l’article 18.4 del Reial Decret 500/1990, pel
que es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/88, reguladora de les
hisendes locals.
Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pressupost General de la Corporació per
a l' exercici 2018, per un import total de 3.185.197,00 euros per al pressupost
de despeses i 3.195.743,00 euros per al pressupost d’ingressos, el qual esta
integrat pel pressupost de la Corporació, així com els seus annexos, integrats
per les Bases d' Execució del Pressupost, la Plantilla de personal de l' Entitat
Local i el seu annex i el quadre de finançament de les inversions. El resum per
capítols del Pressupost general és el següent:
RESUM PRESSUPOST MUNICIPAL 2017
PRESSUPOST DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL 1
830.000,00 €
CAPÍTOL 2
1.627.600,00 €
CAPÍTOL 3
15.000,00 €
CAPÍTOL 4
386.097,00 €
CAPÍTOL 5
16.000,00 €
CAPÌTOL 6
300.500,00 €
CAPÍTOL 8
10.000,00 €
TOTAL
3.185.197,00 €
PRESSUPOST INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL 1
1.361.170,00 €
CAPÍTOL 2
53.040,00 €
CAPÍTOL 3
970.833,00 €
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CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 5
CAPÍTOL 7
CAPÍTOL 8
TOTAL

585.200,00 €
- €
215.500,00 €
10.000,00 €
3.195.743,00 €

Segon.- APROVAR les bases d’execució del pressupost, que figuren com a
part integrant del pressupost.
Tercer.- APROVAR la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament per a l’any
2017, d’acord amb l’annex de personal que figura a l’expedient.
Quart.- APROVAR l’inventari municipal segons document que consta a
l’expedient.
Cinquè.- EXPOSAR l'expedient d’aprovació del pressupost a informació
pública pel termini de quinze dies hàbils a comptar de la publicació del present
acord al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que els interessats
puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin convenients que
seran resoltes pel Ple.
En el cas que no es presentin reclamacions durant aquest termini s’entendrà
aprovat definitivament el pressupost sense necessitat de nou acord plenari,
d’acord amb el que estableix l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Sisè.- REMETRE una còpia del Pressupost General, un cop aprovat
definitivament, a l’Administració de l’ Estat i al Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya.
Setè.- TRAMETRE una còpia de l' inventari i un certificat d’aquest acord al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya i, si és el cas, a la Subdelegació del Govern.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
4. DONAR COMPTE PMP 2N I 3R TR 2017 (EXP 211/2017).
Antecedents de fet
1. Informe del període mig de pagament del segon trimestre del 2017
presentat telemàticament davant el MEH el 21 de juliol de 2017.
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Any

Tipus
Període

Període

Estat

Data

P.M.Pagam.

2017

Trimestral

02

vigent

20/07/2017

-2,14344645 -1,51328671

R.O.Pagades

Total
R.O.Pendents Pagaments
-10,2460365

Total
Pendents

363.668,27

28.283,44

2. Informe del període mig de pagament del tercer trimestre del 2017
presentat telemàticament davant el MEH el 31 d’octubre de 2017.
Any

Tipus
Període

2017

Trimestral 03

Període

Estat

Data

P.M.Pagam.

R.O.Pagades

vigent

24/10/2017

-7,29553413 -6,74040174

Total
R.O.Pendents Pagaments
-9,07011127

437.735,97

Total
Pendents
136.934,76

Fonaments de dret
 L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, estableix:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han
d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada
entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia
global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el
termini.”
I, segons el punt 4 de l’ esmentat article:
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la
corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu
àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els
seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera
de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la
remissió dels informes esmentats.”
Per altra banda cal tenir en compte que l’article 5.4 de l’esmentada llei
estableix que la Intervenció presentarà al Ple un informe trimestral que
contindrà una relació de factures o documents justificatius respecte als
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al
registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor
l’absència de la tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies
comptats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement d’aquesta
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i
documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de
tramitació.
 La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introdueix el concepte de període
mig de pagament com expressió del temps de pagament o retard en el
pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions
Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el
seu període de pagament que haurà de calcular d’acord a una
metodologia comú.
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 El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25
de juliol, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes
econòmics, com indicador diferent respecte del període legal de
pagament establert pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Aquesta medició amb criteris estrictament econòmics poden prendre
valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de
pagament, si l’Administració paga abans de que hagin transcorregut
trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions
d’obra o si al final del període per la remissió de la informació encara no
han transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests
trenta dies.
Es proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD

Únic.- DONAR COMPTE dels informes del període mig de pagament del segon
i tercer trimestre del 2017:
Any

Tipus
Període

Període

Estat

Data

P.M.Pagam.

2017

Trimestral

02

vigent

20/07/2017

-2,14344645 -1,51328671

Any

Tipus
Període

Període

Estat

Data

P.M.Pagam.

2017

Trimestral 03

vigent

24/10/2017

-7,29553413 -6,74040174

R.O.Pagades

R.O.Pagades

Total
R.O.Pendents Pagaments
-10,2460365

363.668,27

Total
R.O.Pendents Pagaments
-9,07011127

Total
Pendents

437.735,97

28.283,44

Total
Pendents
136.934,76

que consta a l’expedient, i que forma part del present document, quina
informació es publicarà al web municipal.
El que es fa saber als efectes legals corresponents.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
5. CONVENI PROJECTE TÈCNIC DE JOVENTUT COMPARTIT (EXP.
457/2017).
Antecedents
1. Conveni per a l’execució del projecte tècnic de joventut compartit per a l’any
2017 entre l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, aprovat pel CCAE en sessió de 25 de juliol del 2017, segons
notificació amb RE 2017/1768 d’aquesta Corporació.
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2. Informe de la Tresorera Municipal, de data 23 de novembre de 2017, de
l’existència de crèdit pressupostària adequat, suficient i disponible a
l’aplicació pressupostària 46510 01 327.
3. En data 20 de desembre de 2017 la Secretària-Interventora a emès informe
jurídic núm. 29/2017 favorable que consta a l’expedient.
Fonaments de dret.
 Art. 22.2.f) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local (LBRL).
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú.
 Arts. 10, 108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
 Art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o
participa, d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13
de juny.
Per tot això, l’Alcalde President proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent:
ACORD
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per al desenvolupament del
Projecte Tècnic de Joventut Compartit durant l’any 2017, que consta en
l’expedient i forma part íntegre del present acord.
Segon.- APROVAR la despesa corresponent a l’aportació de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador derivada de la signatura del present conveni per un import
de 4.000 € (quatre mil euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 46510 01
327.
Tercer.- RECONÈIXER la corresponent obligació, així com ORDENAR el
pagament de la mateixa, mitjançant domiciliació bancària.
10

Signatura 1 de 2
ELISABETH TRIAS
FONT

Signatura 2 de 2
29/03/2018

SECRETARIA
ACCIDENTAL

AGUSTÍ BADOSA I
FIGUERAS

Per a verificar aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

e67a8a73e7414733b8176c09ffd11bfe001

Url de validació

https://www.seusantpere.cat/validador

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

03/04/2018

ALCALDE

Quart.-NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, tot
adjuntant el conveni, degudament signat.
Cinquè.- MANIFESTAR que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà procedirà a
la publicació íntegra dels convenis al DOGC d’acord amb l’article 112.2 LPAPC
i la tramesa de l’acord i còpies dels convenis a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, en compliment del que es disposa a l’article 309.1 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitat i
serveis dels ens locals.
Sisè.- ORDENAR un cop signat els convenis:
1. la seva publicació íntegre en el BOPG d’acord amb l’article 112.2
LPAPC.
2. Publicar una referència al DOGC (110.3 Llei 26/2010) i a la web del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat
de Catalunya accessible des del Portal de la Transparència.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
6. ADDENDA AL CONVENI INTERADMINISTRATIU BADIA DE ROSES
(EXP 154/2017).
Antecedents
1. El novembre de 2011, la Junta del Club de les Badies Més Belles del Món
va acceptar l’admissió de la Badia de Roses com a membre del club.
2. L’actuació conjunta i coordinada que es deriva de l’admissió en el Club de
les Badies Més Belles del Món per part dels quatre municipis que la van
promoure requereix la formalització d’un conveni entre les parts per a la
definició del règim jurídic i econòmic dels municipis promotors.
3. L’esmentat conveni de col·laboració interadministrativa entre els
ajuntaments de Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, Roses i l’Agència
de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala, es va signar el dia 27
de maig de 2013, el qual va ser renovat el 31 d’agost de 2015, establint-se
novament en la seva clàusula setena la pròrroga automàtica del mateix per
dos anys més si les parts signants no manifestaven el contrari.
4. El 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic que, en l'article 49, estableix el contingut
mínim dels convenis.
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5. En data 13 d'abril de 2017 el Ple de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador va
aprovar el conveni de col·laboració administrativa dels municipis integrants i
el Pla d'actuacions per al 2017, amb informe jurídic 15/2017, desfavorable
que consta l’expedient.
6. En data 6 d’octubre de 2017 (R.E. 2180/2017) l’Ajuntament de Roses va
entrar l'addenda on proposa modificar el text del conveni per tal d'adaptarse a les mancances detectades aprovat al Ple de l'Ajuntament de Roses, en
la sessió de 25/09/17.
7. La Secretària-Interventora es remet a l’informe jurídic 15/2017 desfavorable
que consta a l’expedient, assenyalant que no totes les mancances
detectades són subsanades amb l’addenda, pel que es remet a allò informat
en l’esmentat informe jurídic 15/2017, de 4 d’abril de 2017.
Mitjançant la modificació del conveni amb l’inclusió de l’addenda que
s’acompanya es pretén adequar el text del mateix a la normativa, amb la
finalitat de subsanar algunes de les deficiències detectades en l’informe jurídic
15/2017 de la Secretària-Interventora que consta a l’expedient.
Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer: APROVAR l’addenda del conveni de col·laboració interadministrativa
entre els ajuntaments de Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i
l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turística de l’Escala, per a la
promoció conjunta de la Badia de Roses, en el marc de la seva pertinença al
Club de les Badies més Belles del Món amb el text literal següent:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA
ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE ROSES, CASTELLÓ D’EMPÚRIES, SANT
PERE PESCADOR I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
TURÍSTICA DE L’ESCALA PER A LA PROMOCIÓ CONJUNTA DE LA
BADIA DE ROSES, EN EL MARC DE LA SEVA PERTINENÇA AL CLUB DE
LES BADIES MÉS BELLES DEL MÓN.
REUNITS
D’una part, el Sr. Salvi Güell i Bohigas, com a Alcalde-President de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries amb seu a la Plaça Joc de la Pilota, núm.
1 de 17486 Castelló d’Empúries, amb NIF P-1705200-B.
De l’altra, el Sr. Agustí Badosa Figueras, com a Alcalde-President de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador amb seu al carrer Verge del Portalet, núm.
10 de 17470 de Sant Pere Pescador, ambNIF P-1718700-F.
De l’altra, el Sr. Víctor Puga i López, com a Alcalde-President de l’Ajuntament
de l’Escala, en nom i representació de l’Agència de Desenvolupament
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Econòmic i Turístic amb seu a la Plaça de les Escoles, núm. 1 de 17130 de
l’Escala, amb NIF P-1700068-H.
I de l’altra, la Sra. Montse Mindan i Cortada, com a Alcaldessa-Presidenta de
l’Ajuntament de Roses amb seu a la Plaça Catalunya, núm. 12 de 17480 de
Roses, amb NIF P-1716100-A.
Actuen en ús de les atribucions dels seus respectius càrrecs i es reconeixen
mútuament i
recíprocament la capacitat per fer-ho,
EXPOSEN
1. El novembre de 2011, la Junta del Club de les Badies Més Belles del
Món va acceptar l’admissió de la Badia de Roses com a membre del
club.
2. L’actuació conjunta i coordinada que es deriva de l’admissió en el Club
de les Badies Més Belles del Món per part dels quatre municipis que la
van promoure requereix la formalització d’un conveni entre les parts per
a la definició del règim jurídic i econòmic dels municipis promotors.
3. L’esmentat conveni de col·laboració interadministrativa entre els
ajuntaments de Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, Roses i
l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala, es va
signar el dia 27 de maig de 2013, el qual va ser renovat el 31 d’agost de
2015, establint-se novament en la seva clàusula setena la pròrroga
automàtica del mateix per dos anys més si les parts signants no
manifestaven el contrari.
4. El 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic que, en l'article 49, estableix el
contingut mínim dels convenis.
5. En data 13 d'abril de 2017 el Ple de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador
va aprovar el conveni de col·laboració administrativa dels municipis
integrants i el Pla d'actuacions per al 2017, al qual manquen alguns dels
apartats exigits per l'esmentada llei.
CLÀUSULES
PRIMERA. AMPLIACIÓ DE LES CLÀUSULES DEL CONVENI
S'incorporen al conveni dos noves clàusules i, en conseqüència, es renumeren
les clàusules ja aprovades:
PRIMERA. Competència:
13
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Les administracions signants tenen com a competència pròpia la Informació i
promoció de la activitat turística de interès i àmbit local, atorgada per la llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local.
SETENA. Mecanismes de seguiment i vigilància:
Es crea una comissió de seguiment i vigilància i control de l'execució del
conveni i dels compromisos adquirits amb la seva signatura, format pels tècnics
de Turisme dels municipis integrants.
Serà aquesta comissió qui resoldrà els problemes d'interpretació i compliment
que es puguin plantejar al llarg de la vigència del conveni.»
SEGONA. VIGÈNCIA DE L'ADDENDA
Aquest Addenda serà vigent des del moment de la seva signatura i fins a la fi
de la vigència del conveni.
En prova de conformitat, les parts signen el present conveni per quadruplicat i a
un sol efecte, en la data i llocs esmentats a l’encapçalament.
Sr. Salvi Güell i Bohigas
Alcalde president
Ajuntament de Castelló d’Empúries
Sra. Montse Mindan i Cortada
Alcaldessa presidenta
Ajuntament de Roses
Sr. Víctor Puga i López
Alcalde president
Agència de Dinamització Econòmica de l’Escala
Sr. Agustí Badosa Figueras
Alcalde president
Ajuntament de Sant Pere Pescador”
Segon: FACULTAR a l'alcalde la signatura del conveni.
Tercer: NOTIFICAR el present acord als Ajuntaments de Roses, Castelló
d’Empúries i a l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turística de l’Escala.
Quart: ORDENAR un cop signada l’addenda del conveni:
 La publicació íntegra del conveni al DOGC d’acord amb l’article 112.2
LPAPC.
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 La tramesa de l’acord i còpies del conveni a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya, en compliment del que es disposa a l’article 309.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitat i serveis dels ens locals.
 La publicació íntegre en el BOPG d’acord amb l’article 112.2 LPAPC.
 Publicar una referència al DOGC (110.3 Llei 26/2010).
 Publicar a la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat de Catalunya accessible des del Portal de la
Transparència.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
Assumptes urgents
El Sr. Alcalde explica que inclou el punt núm. 7 en l’ordre del dia, com a urgent,
atès que en data 30 de desembre de 2017, es va publicar al BOE el Real
Decret Llei 20/2017, de 29 de desembre, pel que se prorroga i aproven
diferents mesures tributaries i altres mesures urgents en matèria social. El Real
Decret aprova, en el cas del municipi de Sant Pere Pescador, el increment dels
valors cadastrals d’un 8%. En concordança amb l’aprovació de la modificació
de les ordenances Fiscals per a l’exercici 2018, aprovades en sessió plenària
extraordinària del dia 2 de novembre de 2017, s’ha d’aprovar una reducció del
tipus impositiu aprovat, per tal de que l’increment total per al contribuent sigui
d’un 2%, tal com s’explicava en la memòria de l’Alcaldia corresponent a
l’expedient 409/2017, de modificació de les OOFF 2018. Aquest modificació ha
d’haver estat aprovada i publicada abans del dia 1 de març de l’exercici en que
s’apliqui el corresponent coeficient, segons l’establert en La disposició
addicional tretzena de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Els regidors voten la inclusió de l’esmentat punt amb caràcter urgent a l’ordre
del dia, aprovant-se per majoria absoluta, d’acord amb l’article 83 i 113 del
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (ROF).
7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 (EXP. 409/2017)
Antecedents
1. En sessió extraordinària del Ple Municipal de data 2 de novembre de
2017es va aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances
Fiscals per a l’exercici 2018. En data 8 de novembre de 2017 es va
publicar en el BOP Girona núm. 213, l’edicte d’aprovació provisional de
15
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la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018.
Transcorregut el termini d’exposició pública de trenta dies no es
presenten al·legacions. En data 29 de desembre de 2017, es publica en
el BOP Girona núm. 246 l’Edicte d’aprovació definitiva de la modificació
de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2018.
2. En data 21 de setembre de 2017 el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública,
publica l’Ordre HFP/885/2017, de 19 de setembre per qual s’estableix la
relació de municipis als quals resultarà d’aplicació els coeficients de
actualització dels valors cadastrals que estableix la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018. En aquesta Ordre s’inclou al
municipi de Sant Pere Pescador.
3. En data 30 de desembre de 2017 la Prefectura de l’Estat publica al BOE
núm. 317, el Real Decret Llei 20/2017, de 29 de desembre, pel que se
prorroga i aproven diferents mesures tributaries i altres mesures urgents
en matèria social. L’article 1 d’aquest Real Decret disposa els coeficients
d’actualització de valors cadastrals a que es refereix l’article 32.2 del
Text Refós de la Llei del Cadastre Inmobiliaria, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 1/2004, de 5 de març:
Año de entrada en vigor ponencia de valores

Coeficiente de actualización

1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990

1,08

1994

1,07

1995

1,06

1996

1,05

1997, 1998, 1999 y 2000

1,04

2001, 2002 y 2003

1,03

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010

0,96

2011

0,95

2012

0,91

En el cas del municipi de Sant Pere Pescador l’any d’entrada en vigor de
la ponència de valors és l’any 1989. Per tant l’increment dels valors
cadastrals serà d’un 8%.
4. En l’expedient d’aprovació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici
2018, la Memòria de l’alcaldia, de data 26 d’octubre de 2017, proposava
un increment en termes generals del 2% corresponent al IPC Català del
mes d’agost de 2017, però en el cas de l’Ordenança Fiscal núm. 1
Reguladora de l’impost sobre béns Immobles proposava literalment:
16

Signatura 1 de 2
ELISABETH TRIAS
FONT

Signatura 2 de 2
29/03/2018

SECRETARIA
ACCIDENTAL

AGUSTÍ BADOSA I
FIGUERAS

Per a verificar aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

e67a8a73e7414733b8176c09ffd11bfe001

Url de validació

https://www.seusantpere.cat/validador

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

03/04/2018

ALCALDE

“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES
En data 2 d’octubre de 2017, el Ministerio de Hacienda y Función
Pública notifica a aquesta Corporació que ha estat inclòs en la relació
dels Ajuntaments als quals s’aplicarà l’actualització dels valors
cadastrals dels béns immobles urbans. Ara bé aquesta aplicació
solament tindrà efectes amb l’aprovació de la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018.
Per tal assegurar l’equilibri pressupostari de la corporació per a
l’anualitat 2018, es proposa modificar el tipus impositiu amb un
increment del 2%, el nou tipus impositiu resultant serà:
 0,557 per cent quan es tracti de béns urbans
 0,62 per cent quan es tracti de béns rústics.
En cas d’aprovar-se els Pressupostos Generals de l’Estat i aplicar
l’actualització de valors cadastrals, la mateixa llei, tal com va passar l’any
2017, preveurà la possibilitat que els Ajuntaments puguin modificar els
seus tipus impositius fora del termini d’aprovació de les OOFF de l’any
2018, per la qual cosa aquesta Corporació actualitzaria el tipus impositiu
perquè el resultat global d’increment dels valors cadastrals i de
modificació del tipus impositiu no sigui superior a un 2%.”
5. Informe favorable núm. 1/2018 de la Tècnica d’Intervenció de data 9 de
gener de 2018.
Fonaments de Dret.
 Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a l’any
2018, aprovades en sessió extraordinària de data 2 de novembre de
2017 i publicades en el BOP Girona núm. 246 de data 29 de desembre
de 2017.
 Ordre HFP/885/2017, de 19 de setembre.
 Real Decret Llei 20/2017, de 29 de desembre, pel que se prorroga i
aproven diferents mesures tributaries i altres mesures urgents en
matèria social.
 Article 32.2 del Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
 Disposició addicional tretzena de Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.
1 Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
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“Article 7. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec

(...)
2.- El tipus de gravamen serà el 0,516 per cent quan es tracti de béns urbans
(...)
Segon.- SOTMETRE el present expedient a exposició pública durant el termini
de 30 dies, mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona, al tauler d’anuncis
de la Corporació al tauler de la seu electrònica i a la web Municipal, per tal que
els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions
oportunes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
reclamació, l’acord s’entendrà aprovat definitivament, publicant-se el text
íntegre de l’Ordenança al BOP, al tauler d’anuncis de la Corporació, al tauler de
la seu electrònica i al web municipal.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat, d’acord amb
l’article 101 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les 21.16 hores, de tot el que, com a Secretària de la
Corporació, CERTIFICO.
Sant Pere Pescador, 10 de gener de 2018
L’Alcalde-President,

Davant meu,
La Secretària-Interventora,
accidental

Agustí Badosa Figueras

Elisabet Trias Font
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