Exp.296 01 08 002 2017
BTF

ACTA DE LA SESSIÓ ordinária DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Carácter:
Data:

296 01 08 002 2017
PLE2017/54
ordinària
28 de juny de 2017

A Sant Pere Pescador, el 28 de juny de 2017, quan són les 20:26 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 (9):
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
Marta Font i Clotas

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

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

Regidor
Regidor

CiU
CiU

Altres assistents (0):
Excusen la seva assistència (0):
No excusen la seva assistència (2):
Joan Vilà i Sarquella
Pere Girbent i Serra

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:
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ORDRE DEL DIA
1. MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
MUNICIPAL (EXP. 266/2015)
2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 1 2017 (EXP 55/2017).
3. FESTES LOCALS 2018 (EXP 285/2017).
4. ADHESIO A LA XARXA LOCAL SITMUN-GIRONA
5. CONVENI FITAG 2017
6. CONVENI RECOLLIDA ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS (Exp.
112/2017)
7. DESIGNACIÓ DE TIP ALS VIGILANTS MUNICIPALS (EXP 211/2016).
8. DONAR COMPTES PMP DEL 4R TR DEL 2016 i MOROSITAT 2016
(EXP 445/2015).
9. DONAR COMPTE PMP 1R TR 2017 (EXP 211/2017). 10.DONAR
COMPTE DECRET 23/2017 PLE DE LA CORPORACIÓ
11.DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 25/2017 (EXP.
131/2017).
12.DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA
DELEGACIONS DE L'ALCALDE A FAVOR DE LA JGL

35/2017

DE

L’Alcalde a continuació refereix el primer punt de l’ordre del dia:
1. MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
MUNICIPAL (EXP. 266/2015)
Antecedents
• En data 8 de juliol de 2015, el Ple de la Corporació va adoptar l’acord de
celebrar les sessions ordinàries del Ple de la Corporació el segon
dimecres de cada 3 mesos, a les vint hores i trenta minuts, essent
publicat al BOPG número 144 de 28 de juliol de 2015.
• En data 10 de novembre de 2016, el Ple de la Corporació en sessió
extraordinària va adoptar l’acord de modificar el règim de sessions
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ordináries de la Junta de Govern Local, establint una sessió ordinária el
quart dimecres de cada mes a les vint hores.
• És voluntat de l’equip de govern modificar el règim de sessions ordináries
del Ple de la Corporació actual per tal de coincidir el mateix dia de
celebració de la Junta de Govern Local.
Fonaments de dret
• Article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local (LBRL).
• Article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions Locals (ROF).
Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer.- MODIFICAR el règim de sessions ordináries del Ple de la Corporació
establert per acord de 8 de juliol de 2015 i ESTABLIR celebrar sessió ordinária
del Ple municipal el quart dimecres de cada 3 mesos, a les vint hores trenta
minuts, havent-se de celebrar la primera sessió el dia 28 de juny de 2017. En
cas que el dia de celebració de la sessió ordinária s’escaigués en dia festiu, la
sessió ordinária es traslladará el dimecres hábil següent. Durant el mes d’agost
no es celebrará sessió ordinária del Ple municipal.
Segon.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al
tauler d’anuncis de la Corporació, la Seu electrònica, i a la 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).
2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 1 2017 (EXP 55/2017).
Antecedents de fet
• Contractació de 6 vigilants Municipals durant la temporada d’estiu 2017
• Es voluntat de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador que els vigilants
Municipal disposin de vehicle propi pel seu servei.
• Pressupost de JBJ AUTOS CB (R.E. 1368/2017)de 10.300 € (deu mil
tres-cents euros), corresponent a l’import de venda d’un Seat Altea de
segona má.
• Informe núm. 11/2017 de la Secretária Interventora accidental de data 22
de juny, desfavorable, que consta en l’expedient.
Fonaments de dret
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• Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
• Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desenvolupa el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
• Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
• L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats
Locals.
• Articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
• L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura
de pressupostos de les entitats locals.
• Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats
Locals, per la qual es Dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent:

ACORD
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació pressupostària
núm. 1/2017, amb la modalitat de crèdit extraordinari, finançat mitjançant
transferència de crèdits d’altres partides, de la forma que es detalla a
continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2017
ESTAT DE DESPESES - Classificació econòmica
Aplicació pressup.

22701

312

63401

135

Concepte

A. Transferència
de Crèdit

Totals per
capítols

Servei de
salvament i
socorrisme

-11.000,00

-11.000,00

TOTAL CAPÍTOL II

-11.000,00

-11.000,00

Vehicle Vigilants
Municipals

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

TOTAL CAPÍTOL
VI
TOTAL

0,00

TOTAL MODIFICACIONS DE CRÈDITS DE DESPESA

0,00

Suplements de c. + C. Extraordinaris - Baixes de c. =
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El pressupost resultant és DESPRÉS DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS,
resumit a nivell de capítols el següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
Econ. Descripció

8

Definitius

847.900,00
1 DESPESES DE
PERSONAL.
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I 1.550.254,00
SERVEIS.
3
DESPESES
15.000,00
FINANCERES.
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
324.105,00
5
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES
14.600,00
IMPREVISTOS
231.517,30
6
INVERSIONS
REALS.
ACTIUS
10.000,00
FINANCERS.
TOTAL 2.993.376,30

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Econ. Descripció
1
2
3
4
5
8

previsions
definitives
1.334.000,00

IMPOSTOS
DIRECTES.
IMPOSTOS
55.000,00
INDIRECTES.
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.
949.570,00
TRANSFERÈNCIES
592.800,00
CORRENTS.
INGRESSOS
100,00
PATRIMONIALS.
ACTIUS
10.000,00
FINANCERS.
TOTAL 2.941.470,00€

La modificació pressupostaria objecte del present expedient suposa una modificació en
relació a les inversions incloses en el pressupost de 2017, per tant, el nou pla
d’inversions per l’exercici 2017 és:
Denominació del projecte

Import pressupostari

120.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
11.000,00 €

Compra de Terrenys baixada del riu
Dutxes Platja
Instal·lacions Magatzem Municipal
Vehicle Vigilants Municipals

Aplicació pressupostària

600/01/453
639/01/432
62201/01/920
63401/01/135

Segon: EXPOSAR al públic el present acord, pel termini de 15 dies, mitjançant
edicte a publicar al BOP i al tauler d’anuncis. Transcorregut l’esmentat termini
sense que s’hagin presentat al·legacions, l’acord s’entendrà aprovat
definitivament, publicant-se la modificació resumida a nivell de capítols.
5

Signatura 1 de 2
ELISABETH TRIAS
FONT

Signatura 2 de 2
02/11/2017 SECRETARIA
ACCIDENTAL

AGUSTÍ BADOSA I
FIGUERAS

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

93f2d91ef45f4716bd2a1502c66adfdb001

Url de validació

https://www.seusantpere.cat/validador

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

02/11/2017 ALCALDE

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).
3. FESTES LOCALS (EXP 285/2017).
Antecedents de fet
1. Escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (R.E. 1279/2017,
de 13 de juny) pel qual sol·licita que l’Ajuntament faci arribar l’acord de Ple
pel qual es fixen les dues festes locals del municipi per a l’any 2018.
2. Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap
dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig,
publicada al DOGC núm. 7381, de 31 de maig de 2017, a la qual
s’estableixen el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any
2018.
Fonaments de dret
• L’Art. 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran carácter local.
• Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i
Famílies, a proposta dels municipis respectius.
• L’Art. 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, que estableix que la
fixació de les festes locals s’adoptará per acord de Ple.
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- ESTABLIR com a festes locals del municipi de Sant Pere Pescador per
l’any 2018 retribuïdes i no recuperables, els dies següents :
• Divendres 19 de gener de 2018.
• Divendres 29 de juny de 2018.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
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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4.

ADHESIO A LA XARXA LOCAL SITMUN-GIRONA (EXP 143/2017).

Antecedents
1. La plataforma Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) és una
plataforma de gestió de la informació territorial que permet la integració de la
informació cartográfica disponible amb la informació pròpia de les
corporacions locals.
Aquest projecte va ser elaborat conjuntament amb el govern de Cantábria, el
Consorci d’Informática Local de Mallorca, el Consell Insular de Menorca, la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de les illes Balears i la
Associaçao de Municipios da Terra Quente Transmontana, sota la
coordinació de la Diputació de Barcelona i finançat pel Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
2. El Ple de la Diputació de Girona, en sessió ordinária celebrada el 20 de
desembre de 2016, va aprovar la creació de la Xarxa Local SITMUN-Girona
per promoure l’ús de sistemes d’informació geográfica a la demarcació de
Girona i va aprovar el protocol d’adhesió dels municipis gironins a la Xarxa
Local SITMUN-Girona.
3. Notificació de l’esmentat acord de Ple de la Diputació de Girona,
RE265/2017, de 9 de febrer, junt amb full de sol·licitud d’adhesió i d’accés al
servei.
Fonaments de dret
Articles 22.2.b), 36.1.b) i 36.1.d) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
Essent interès de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador d’adherir-se a la Xarxa
Local SITMUN-Girona i d’acord amb l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, proposo al Ple l’adopció del
següent
ACORD
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a la Xarxa
Local SITMUN-Girona, d’acord amb el protocol aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió celebrada el 20 de desembre de 2016.
La transcripció literal d’aquest protocol és la següent:
“PROTOCOL D’ADHESIÓ
XARXA LOCAL SITMUN-GIRONA - SISTEMA D’INFORMACIÓ TERRITORIAL
MUNICIPAL
La gestió territorial és un element clau per aconseguir un desenvolupament
sostenible. El territori és un element en constant canvi, vinculat a
transformacions de la societat i de l’activitat econòmica, per aquest motiu, és
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indispensable que sigui gestionat de forma coherent tenint en compte les
necessitats socials, econòmiques i ambientals de l’entorn.
Les administracions locals tenen entre les seves funcions la gestió del territori
dels seus respectius termes municipals. Els projectes de Sistemes d’Informació
Territorial (SIT), basats en tecnologia dels Sistemes d’Informació Geográfica
(SIG), apareixen com una solució integradora de la gestió municipal en aquest
ámbit.
La utilització d’eines de gestió compartides permeten minimitzar els costos
d’implantació i manteniment, i obtenir objectius que serien molt costosos per a
cadascuna d’aquestes administracions de forma individual.
El projecte SITMUN, desenvolupat per diferents administracions europees entre
les quals destaca la Diputació de Barcelona, es va presentar al programa
d’iniciativa comunitária Interreg IIIB SUDOE obtenint finançament FEDER, per al
desenvolupament de l’eina.
Actualment a Catalunya, el SITMUN l’utilitzen la Diputació de Barcelona i la
Diputació de Lleida.
La Diputació de Girona, amb l’objectiu de facilitar l’eina SITMUN als ens locals
de la demarcació, va aprovar per acord de ple de data 20 de maig de 2014,
l’adhesió a la xarxa SITMUN per oferir un sistema d’informació territorial sense
cost per als ens locals de la demarcació adherits a la Xarxa Local SITMUNGirona, que incorpori totes les dades del XIFRA així com d’altres dades
alfanumèriques que puguin ser georeferenciades.
Aquest protocol d’adhesió i funcionament és l’eina mitjançant la qual els
municipis de la demarcació podran sol·licitar formar part de la xarxa i obtenir
aquest servei.
Primer.- INTRODUCCIÓ
El Ple de la Diputació de Girona de data 20 de desembre de 2016, va aprovar la
creació de la Xarxa Local SITMUN-Girona que serveix com a marc de suport i
assistència a la gestió de la informació geográfica local, així com el protocol
d’adhesió per part dels ens locals.
Segon.- OBJECTIUS
La Xarxa Local SITMUN-Girona es proposa com un instrument per promoure l’ús
del sistema d’informació territorial municipal SITMUN als ens locals de la
província de Girona. Aquesta voluntat es recull en els següents objectius:
Promoure la participació en la xarxa.
Promoure l’intercanvi d’experiències i necessitats entre els ajuntaments i
ens locals de la demarcació com a usuaris de la Xarxa Local SITMUN-Girona.
Posar a l’abast dels ajuntaments i ens locals de la demarcació eines que
els facilitin la gestió territorial del seu municipi o ámbit predeterminat.
Tercer.- SERVEIS DE LA XARXA
L’objectiu de la Xarxa Local SITMUN-Girona és posar a l’abast dels
ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Girona, el Sistema
d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), com a eina per a la consulta i
análisi de cartografia municipal.
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Concretament, la Diputació de Girona, per mitjá del Servei de Promoció
Econòmica-Diplab, posa a disposició dels membres de la Xarxa Local
SITMUN-Girona els següents serveis:
Accés a la plataforma SITMUN que conté: l’aplicació específica
SITMUN (eina SIG amb tecnologia web), mòduls específics per facilitar la
gestió d’informació geográfica i la generació d’informació geográfica
segons als estándards establerts per la directiva INSPIRE.
Suport en la preparació de cartografies per introduir al SITMUN, per
tal de garantir-ne la seva homogeneïtzació.
Organització de jornades en l’ámbit de la Xarxa Local SITMUN-Girona.
Formació básica en la utilització de SITMUN.
Cinquè.- PARTICIPANTS DE LA XARXA
L’ámbit territorial de la Xarxa Local SITMUN-Girona és el de la demarcació
de Girona.
L’objectiu de la Xarxa Local SITMUN-Girona és comptar amb els ens locals
de la demarcació de Girona, que estan interessats en disposar de les eines,
serveis i recursos que els ofereix la xarxa.
Els participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos
als quals obligui l’adhesió a la XarxaLocal SITMUN.
Sisè.- OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA RESPECTE LA XARXA El
Servei de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona, pren el
paper d’impulsor i dinamitzador de la Xarxa Local SITMUN-Girona.
Des de la Xarxa Local SITMUN-Girona, s’organitzaran els circuits d’informació i
coordinació de l’actuació de la Xarxa Local SITMUN-Girona i es crearan, si
s’escau, grups de treball per debatre temes d’actualitat i per compartir
experiències en temes relacionats amb els SIT i per facilitar un intercanvi de
coneixements segons les necessitats o demandes explícites; i assistits, si es
creu oportú, per especialistes segons les qüestions que s’hagin de plantejar.
D’aquests grups de treball poden sorgir diferents temes:
Unificar criteris tècnics en temes de cartografia.
Proposar millores de l’eina SITMUN.
Compartir experiències en la incorporació al sistema de les diferents
cartografies temátiques.
Fer consultes per a la correcta aplicació i utilització del sistema.
Setè.- OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA RESPECTE EL
SITMUN
Posar a l’abast dels ens locals la informació geográfica disponible referida
al seu territori a través de la implantació del SITMUN. La Diputació,
provisionalment, podrá deixar sense servei de consulta als ens locals per
motius de migració, manteniment o avaria dels equips informátics, amb un
preavís de 2 dies laborables quan això sigui possible.
Permetre la consulta de la cartografia disponible a escala municipal per part del
personal de l’ens destinatari que s’especifiqui, mitjançant les eines de consulta i
accés a la informació facilitades per la plataforma.
Permetre l‘actualització de diversos conjunts d’informació geográfica, a través
de mòduls específics SITMUN, amb tecnologia web. Una de les informacions
cabdals que es permet actualitzar és la que fa referència a les adreces per tal
9
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de facilitar als ajuntaments el compliment del Reial Decret 2612/1996 de 20 de
desembre, pel que es modifica el Reglament de població i demarcació de les
entitats locals.
La utilització per part de l’ens local de qualsevol dels mòduls d’actualització, no
suposará cap responsabilitat a la Diputació de Girona derivada de qualsevol
inexactitud pel que fa al grau de revisió i/o actualització de la informació
geográfica gestionada.
Vuitè.- OBLIGACIONS DELS MEMBRES ADHERITS
Lliurar a la Diputació els fitxers tant gráfics com alfanumèrics susceptibles a ser
incorporats al SITMUN, en el format i estructura que estableixi la Diputació. La
incorporació de la cartografia a la plataforma SITMUN no comportará canvi de
titularitat.
Depurar i mantenir la base georeferenciada d’adreces, tant el nom del carrer
com de número de portal, ja sigui mitjançant la tramesa de la informació
mitjançant el format d’intercanvi establert per la Diputació o bé a través del
mòdul d’actualització d’informació que la Diputació posa al seu abast. La
codificació i estructura s’adequará al que estableixin per normativa les
administracions de rang superior, fent especial èmfasi al que disposi l’INE
(Institut Nacional d’Estadística), a través del Reglament de Població. L’ens
destinatari es compromet a l’actualització del carrerer tant a nivell gráfic com
alfanumèric i a informar a la Diputació de la finalització dels treballs de
depuració inicials.
Informar a la Diputació de Girona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma
SITMUN, especificant els diferents tipus d’accés (consulta, manteniment,
descárrega,...).
Comunicar a la Diputació de Girona totes les baixes dels usuaris autoritzats o
qualsevol canvi en el seu correu electrònic, als efectes de no dificultar la tramesa
de comunicats.
Comunicar a la Diputació de Girona qualsevol anomalia que detectin a la
informació incorporada, per tal de facilitar-ne la seva depuració, tenint en
compte però, l’any en què ha estat realitzada. L’ens destinatari será el
responsable de les inexactituds que puguin causar danys a tercers.
No fer un mal ús de la informació que pugui estar al seu abast a través del
SITMUN i respectar els usos limitats mitjançant convenis amb altres entitats
propietáries de les dades incorporades o, en el seu cas, obtenir l’autorització
corresponent.
Garantir el compliment de la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades Personals (LOPD) a què está subjecta la informació
alfanumèrica, si s’escau, i el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI),
aprovat pel RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què está subjecte la cartográfica,
d’acord amb els extrems fixats en les cláusules tercera (“Qualitat de les dades”) i
quarta (“Protecció de dades de carácter personal”).
Novè.- PROCEDIMENT I REQUISITS PER A L’ADHESIÓ
El Ple de la Diputació ha aprovat la creació de la Xarxa Local SITMUN-Girona i
proposa als ens locals de la província, la seva adhesió per formar-ne part.
L’adhesió és fará per aprovació de l’adhesió a la xarxa i al servei (mitjançant
sol·licitud normalitzada) per part del ple de la corporació sol·licitant.
10

Signatura 1 de 2
ELISABETH TRIAS
FONT

Signatura 2 de 2
02/11/2017 SECRETARIA
ACCIDENTAL

AGUSTÍ BADOSA I
FIGUERAS

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

93f2d91ef45f4716bd2a1502c66adfdb001

Url de validació

https://www.seusantpere.cat/validador

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

02/11/2017 ALCALDE

Aquesta adhesió será efectiva per part del Servei de Promoció EconòmicaDiplab de la Diputació de Girona un cop notificat l’acord d’adhesió per part de
l’ens local.
Desè.- FUNCIONAMENT DE LA XARXA
Per a la utilització de l’aplicació, mòduls, eines i recursos que ofereix la Xarxa
Local cal l’aportació de l’acord d’ahesió al protocol per part de l’ens local
adherit.
Són drets dels membres gaudir dels serveis que ofereix la Xarxa Local SITMUNGirona.
Són deures dels membres respectar les condicions d’adhesió recollides en el
protocol d’adhesió i participar en l’activitat d’aquesta Xarxa i, concretament es
comprometen a:
Aportar i compartir la seva experiència en l’ámbit del SIG.
Participar en els grups de treball de la Xarxa, en els debats i les
reflexions.
Assumir les responsabilitats que, directa o indirectament es derivin de les
actuacions en l’ús dels instruments que resulten de la Xarxa Local SITMUNGirona. Atès que la Xarxa Local SITMUN-Girona no té personalitat jurídica
pròpia, la responsabilitat que es pugui derivar enfront tercers, a conseqüència de
les actuacions derivades del desplegament d’aquesta Xarxa és únicament
imputable a l’ens executor material i directe de les actuacions.
L’ens destinatari facilitará la incorporació de la informació municipal
corresponent i tindrá accés a la totalitat de les dades incorporades al SITMUN
únicament a nivell de consulta i respondrá dels danys causats amb motiu de
qualsevol altre utilització no prevista en aquest conveni.
L’ens destinatari mantindrá actualitzada la informació necessária per al correcte
funcionament del Sistema d’Informació Territorial amb la freqüència i regularitat
que estableixi amb carácter general la Diputació de Girona.
Així mateix, l’ens destinatari exonera a la Diputació de Girona de la idoneïtat de
la informació cartográfica subministrada, així com de qualsevol eventual
inexactitud en l’esmentada informació que poguessin contenir els suports
informátics, sense que la Diputació es faci responsable dels danys ocasionats a
l’Ajuntament o ens local cessionari de l’esmentada informació.
En el cas que l’ens local vulgui renunciar a aquest servei, cal que ho comuniqui a
l’área de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona.
Onzè.- FINANÇAMENT
El Servei de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona, assumeix la
gestió i coordinació de la Xarxa Local SITMUN-Girona. Per fer-ho compta amb
els seus mitjans i els recursos que consideri adients. Així mateix podrá sol·licitar
els recursos d’altres institucions.”

Segon.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona l’adhesió de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador a la Xarxa Local SITMUN-Girona, per a l’accés al servei en
els termes establerts en el corresponent protocol.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Girona.
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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 FITAG 2017
Antecedents
1. L’Ajuntament de Sant Pere Pescador desenvolupa sistemes de
col·laboració amb els grups de teatre amateur locals, conscients de la
importància del seu treball com a element de dinamització cultural del
territori.
2. La Fundació Casa de Cultura de Girona promou cada any la celebració del
FITAG, Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, que acull
companyies locals, nacionals i internacionals a la ciutat de Girona durant la
darrera setmana d’agost i té la voluntat d’estendre aquesta manifestació
artística al conjunt de la demarcació.
3. Informe de la Tresorera Municipal d’existència de crèdit suficient i disponible
a l’aplicació pressupostaria 22649 01 334.
Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer.- SIGNAR el conveni entre la Fundació Casa de Cultura de la Diputació
de Girona i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per al desenvolupament del
projecte FITAG als municipis 2017 de la demarcació de Girona.
Segon.- APROVAR la despesa de mil euros (1.000 euros) corresponent a les
despeses de desplaçaments, allotjaments i producció tècnica del projecte
FITAG. Amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22649 01 334 dels
pressupostos vigent.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Fundació Casa de Cultura de la
Diputació de Girona per al seu coneixement i efectes oportuns.
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. CONVENI RECOLLIDA ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS (EXP.
112/2017)
Antecedents
12
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1) En data 27 de maig de 2008, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador va signar
el conveni per la prestació del servei de recollida d’animals abandonats subscrit
pel Consell Comarcal de l’Alt Empordá i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
2) En data 17 de juny de 2016, el Consell Comarcal de l’Alt Empordá
presenta un nou conveni per la prestació del servei de recollida d’animals
abandonats.
3) En data 29 de març de 2017 l’enginyer tècnic municipal ha emès informe
tècnic que consta a l’expedient.
4)
Informe de la tresorera municipal, de data 29 de març de 2017,
d’existència de consignació pressupostária suficient i disponible a l'aplicació
pressupostária 01 311 46503 amb un import de 2.500 euros dels pressupostos
vigents

Fonaments de dret
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
• Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
de protecció dels animals.
• Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
Per això es proposa al Ple el següent

ACORD
Primer.- APROVAR el conveni per la prestació del servei de recollida d’animals
abandonats amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordá.
Segon.- APROVAR la despesa corresponent a l’aportació máxima que
realitzará l’Ajuntament de Sant Pere Pescador derivada de la signatura del
present conveni per a l’any 2017, per un import de 2.500 € (dos mil cinc-cents
euros), amb cárrec a l’aplicació pressupostária 01 311 46503.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordá, tot
adjuntant el conveni, degudament signat.
Quart.- MANIFESTAR que el Consell Comarcal de l’Alt Empordá procedirá 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.
Cinquè.- ORDENAR un cop signat els convenis:
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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).
Abans de continuar amb el punt número 7 de l’ordre del dia, la Secretària
Interventora accidental demana la paraula per explicar als assistents que
l’Alcalde President ha signat el Decret d’Alcaldia núm. 64/2017, de data 28 de
juny de 2017, de contractació d’un nou vigilant municipal, el Sr. Alberto Saavedra
Sánchez, amb DNI 47812325V, atès que mancava la contractació d’un vigilant
per tenir la plantilla de 7 vigilants municipals per a l’estiu 2017. En la data de
contractació del Sr. Saavedra la convocatòria de la present sessió ordinària del
Ple ja s’havia signat i notificat, per la qual cosa en la proposta de l’acord núm. 7
de designació dels TIP als vigilants municipals no hi contava el TIP del Sr.
Saavedra. Per tal de fer més àgil aquesta assignació de TIP es modifica la
proposta del punt núm. 7 de la present sessió i s’hi incorpora el número de TIP
pel Sr. Alberto Saavedra Sánchez.
7. DESIGNACIÓ DE TIP ALS VIGILANTS MUNICIPALS (EXP 211/2016).
Antecedents de fet
1. Decret d’Alcaldia 62/2016, de 13 de maig de 2016, de contractació de set
vigilants municipals per a l’estiu 2016 i de constitució d’una borsa de
treball
2. En data 12/06/2017 per Decret d’Alcaldia, núm. 57/2017, s’acorda la
contractació temporal de personal per cobrir 5 llocs de treball de vigilant
municipal amb categoria professional E, peó, per realitzar les funcions de
vigilants municipals durant la temporada d’estiu 2017.
3. En data 14/06/2017 per Decret d’Alcaldia, núm. 58/2017, s’acorda la
contractació temporal de personal per cobrir 2 llocs de treball de vigilant
municipal amb categoria professional E, peó, per realitzar les funcions de
vigilants municipals durant la temporada d’estiu 2017.
4. Resulta d’interès l’aprovació per part del Ple de la Corporació l’assignació
d’un número de targeta d’identitat professional per persona que l’estiu
2016 no havia estat contractat per realitzar les funcions de vigilant
municipal.
Fonaments de Dret
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies locals (en endavant LPLC)
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• Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant
TREBEP).
• La Llei 48/2015 de 29 d'octubre de Pressupostos Generals de l'Estat de 2016
(LGPE16).
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local,
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la
Llei Municipal i de régim local de Catalunya.
• Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament de personal
dels ens locals (RPEL)
• Decret
• 153/2015, de 2 de juliol de 2015, de delegació de funcions a la Junta de
Govern Local.
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la que s’aprova el régim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol
primer del Títol Sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en matéria de pressupostos.
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Els vigilants municipals, de la mateixa manera que els policies locals i altres
cossos de seguretat, en el seu dia a dia han de poder ser identificats mitjançant
una targeta identificativa que suposi una targeta d’identitat personal única i
intransferible, essent necessària la seva aprovació per part del Ple de la
Corporació.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer: Assignar als vigilants municipals la Targeta d’Identificació Professional
(TIP) segons la relació següent:
NOM I COGNOMS
YOUSSEF GHARJ EL BOUZZZATI
GUILLEM SERRA DEMIQUELS
SANDRA CARAMES GABALDA
ALEIX FABREGAT ALMANSA
ALBERTO SAAVEDRA SANCHEZ

DNI
xxxxx526Y
xxxxx961S
xxxxx342E
xxxxx981W
xxxxx325V

TIP
5508
5509
5510
5511
5512

Segon: DONAR TRASLLAT als Mossos d’Esquadra i el Servei Català de
Trànsit del present acord.
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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).
8. DONAR COMPTES PMP 4R TR I MOROSITAT 2016 (EXP 445/2015).
Antecedents de fet
1. Informe del període mig de pagament del quart trimestre del 2016
presentat telemáticament davant el MEH el 31 de gener de 2017.
2. Informe morositat de l’any 2015 presentat telemáticament davant el MEH
el 21 de gener de 2017.
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 necessáriament 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 ámbit
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 presentará al Ple un informe trimestral que
contindrá 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, publicará 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 Orgánica 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
16
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seu període de pagament que haurá de calcular d’acord a una
metodologia comú.
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 de l’informe del període mig de pagament del quart
trimestre del 2016 i l’informe de morositat 2016 que consten a l’expedient, i que
formen part del present document, quina informació es publicará 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).
9. DONAR COMPTE PMP 1R TR 2017 (EXP 211/2017).
Antecedents de fet
1. Informe del període mig de pagament del primer trimestre del 2017
presentat telemáticament davant el MEH el 27 d’abril de 2017
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 necessáriament el nombre i la quantia
global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el
termini.”
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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 ámbit
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 presentará al Ple un informe trimestral que
contindrá 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, publicará 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 Orgánica 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 haurá de calcular d’acord a una
metodologia comú.
• 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 de l’informe del període mig de pagament del primer
trimestre del 2017 que consta a l’expedient, i que forma part del present
document, quina informació es publicará al web municipal.
18
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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).
10.DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 23/2017
Antecedents
En data 28 de febrer de 2017, l’Alcalde President va dictar el Decret
23/2017 d’aprovació de la liquidació del pressupost 2016.
Fonaments de dret
Article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
Pressupostària.
Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Únic.- DONAR COMPTES al Ple del Decret d’Alcaldia número 34/2015, amb el
contingut literal següent:
“DECRET DE L’ALCALDIA 23/2017
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016
Antecedents de fet.
1. Càlculs de la Liquidació del pressupost 2016 realitzats per la Tècnica
d’Intervenció Sra. Elisabeth Trias Font.
2. Informe de 24 de febrer de 2017 sobre el període mig de pagament
signat per la Tresorera, Sra. Anna Coloma Rodà i la SecretàriaInterventora.
3. Dos informes de data 27 de febrer de 2017 de la Tècnica d’Intervenció
Sra. Elisabeth Trias Font, sobre la liquidació del pressupost i el
compliment de l’objectiu d’estabilitat, la regla de la despesa i el límit del
deute amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost, així com
la morositat.
4. Informe jurídic-econòmics 10/2017-A i 10/2017-B sobre la liquidació, la
morositat i la regla de la despesa respectivament, que consten a
l’expedient.
5. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2016, a 31 de
desembre del mateix exercici, s'obté el següent resultat:
Pressupost de despeses:
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

2.911.921
93.354,13
3.005.275,13
2.767.329,31
2.767.329,31
2.668.225,59
2.449.185,65
2.449.185,65
219.039,94

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

215.457,15
-2.173,17
208.348,98
4.935

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

223974,94

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

3.482.640
93.354,13
3.575.944,13
3.747.233
15.134 0
3.732.096,68
609.212,59

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1.214.266,05

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

238.981,89
968.235,90
1577448,49

Pressupost d’ingressos:
Resultat pressupostari de l’exercici:

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
A 31/12/2016
DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS
RECONEGUDES

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTAR

I NETES
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a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)

I. RESULTAT
(I=1+2)

3.620.611,11
111.487,57
3.732.098,68
0,00
0,00
0,00

PRESSUPOSTARI

DE

2.477.578,14
190.647,45
2.668.225,59
0,00
0,00
0,00

1.143.032,97
-79.159,88
1.063.873,09
0,00
0,00
0,00

L'EXERCICI 3.732.098,68 2.668.225,59

1.063.873,09

AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

61.000,00
0,00
14.131,65

46.868,35
1.110.741,44

Romanent de tresoreria:
ROMANENT DE
TRESORERIA A
31/12/2016
COMPONENTS

IMPORTS ANY 2016

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva
I.
Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II.
Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

1.670.104,20
1.583.440,98
609.212,59
968.235,90
5.992,49
652.221,95
219.039,94
4.935,00
428.247,01
-4.685,57
4.693,83
8,26
2.596.637,66
409.272,97
14.161,65
2.173.203,04

Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 65.517.12 €. Estan formats pels
romanents d’incorporació obligatòria atès que són crèdits amb finançament
afectat:

-

01 161 61901 01 Inversions cicle de l’aigua per import de 5.999,99€
01 920 62201 01 Magatzem Municipal per import de 59.517,13 €
Cálcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació
del pressupost.

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de
mantenir una posició d'equilibri o superávit pressupostari.
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El cálcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a
pressupost s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7
d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos
motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la
pressupostária.
L'entitat local presenta una capacitat / necessitat de finançament per
import de 872.691,63 € d'acord amb el següent detall:
Quadre
1.
l'estabilitat

Cálcul

de

Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superávit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

3.732.098,67
2.668.225,59
1.063.873,08
-213.080,79
14.048,00
0,00
-7.851,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.533.065,88
2.660.374,25
872.691,63

Compliment de la regla de la despesa:

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la
Regla de la Despesa, caldrá comparar l'import máxim establert en la
liquidació del 2015 amb aquell que es desprèn de la liquidació del 2016.
La despesa computable de l'exercici 2016 será la no financera, exclosos els
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes
procedents d’Administracions Públiques i transferències vinculades als
sistemes de finançament de les Corporacions Locals, les inversions
financerament sostenibles finançades amb superávit de la liquidació del
2015 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la
“Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei
2/2012 Orgánica d’estabilitat pressupostária i sostenibilitat financera per a
les Corporacions Locals”, de la IGAE.
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Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de
l’economia espanyola que del 2015 al 2016 és del 1,8% i, si s’escau, afegirem
els increments normatius amb carácter permanent (i análogament les
disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els cálculs realitzats a fi d'analitzar si la
liquidació del pressupost 2016 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa.
En aquest cas, l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de
462.514,78 €.
Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses
sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses
no financeres segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres
inversions reals.
+/-Inversions realitzades per
compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de
deutes.
+/-Despeses realitzades
a
l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats
realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament
ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades
per
la
Corporació local per compte
d'altres
Administracions
Públiques

Liquidació exercici
Liquidació
2016
exercici 2015
2.972.923,01
2.668.225,59

Altres
Despeses no financeres en
termes
SEC
excepte
interessos del deute

-28.316,57

-7.851,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-28.316,57

-7.851,34

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2.944.606,44

2.660.374,25
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-Pagaments per transferències
(i altres operacions internes) a
altres ens que integren la
Corporació Local
- Despesa finançada amb
fons finalistes procedents de
la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions
Públiques
- Transferències per fons dels
sistemes de finançament
Despesa finançada amb
superávit de la liquidació
Total despesa computable a
l'exercici (1)
Taxa de referència de creix.
del PIB (2)
Despesa
computable
incrementada per la taxa de
referència
+
canvis
normatius
que
suposen
increments
permanents de la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen
decrements permanents de la
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA
DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL
DESPESA
COMPUTABLE
(Exercici n)
(5)

0,00

94.365,00

185.343,24

0,00
0,00
67.578,24
117.765,00
0,00

94.365,00

0,00
36.000,00
2.850.241,44

2.439.031,01

0,018
2.901.545,79

0,00

0,00

2.901.545,79
2.439.031,01

462.514,78
Marge de compliment
% Variació de la despesa
computable (5-1/1)

-14,43%

Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat:
Deute públic:
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L’article 13.1 de la Llei orgánica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostária i sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial
i no individual de deute per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i
aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables
a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels
ingressos corrents liquidats consolidats
El volum de deute viu a 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els
ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
1
2

Nivell de deute viu
Import
(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
3.620.611,10
(-) CCEE, QQUU, Altres..
0,00
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-23 3-4)
3.620.611,10
4 Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
0,00
5 Deute viu a 31 de desembre a curt termini
0,00
6 Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
0,00%

•

Període mig de pagament:

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 36 dies.
Fonaments de dret
• Article 191 a 193 de la RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
• Articles 89 a 105 del RD 500/1990, de 20 d’abril.
• Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local.
• Llei orgánica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat
Financera.
• Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostária, en la seva aplicació a les entitats locals.
• Bases d’Execució del Pressupost.
La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostária, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
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L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüéncia de la
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament el 31 de desembre
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crédit
• El romanent de tresoreria
L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix
que el pressupost general atendrá el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostária estaran obligades a formular i aprovar un
pla econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general
del destí del superávit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost
posi de manifest un superávit pressupostari, aquest es destinará a reduir el
nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si
aquest fos inferior a l'import del superávit a destinar a la reducció del deute,
tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es
regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superávit.
D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgánica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostária i sostenibilitat
financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en
qué es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos
liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al
Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials,
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers,
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels
ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de
Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en
matéria de pressupostos (veure Annex I).
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Per això, i en virtut de les facultats atorgades per 21.1.f) en concordança amb
l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals,
HERESOLT
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, d’acord amb
els Estats que consten com annex i amb els resultats següents:
Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

2.911.921
93.354,13
3.005.275,13
2.767.329,31
2.767.329,31
2.668.225,59
2.449.185,65
2.449.185,65
219.039,94

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

215.457,15
-2.173,17
208.348,98
4.935

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

223974,94

Pressupost d’ingressos:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

3.482.640
93.354,13
3.575.944,13
3.747.233
15.134 0
3.732.096,68
609.212,59

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:
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Resultat Pressupostari exercici
Resultat Pressupostari ajustat
Romanent de Tresoreria Total
Romanent de Tresoreria per despeses general
Capacitat de finançament
Marge de compliment de la Regla de la despesa
Rati deute viu

1.063.873,09 euros
1.110.741,44 euros
2.596.637,66 euros
2.173.203,05 euros
872.691,63 euros
462.514,78 euros
0%

Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la present resolució, en la primera sessió
que se celebri.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de la liquidació i la resolució d’aprovació al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
Sant Pere Pescador, 28 de febrer de 2017. Signatures”
11.DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 25/2017 (EXP.
131/2017 ).
Antecedents
El 8 de març de 2017, l’Alcalde President va dictar el Decret d’alcaldia
número25/2017, d’aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini pel període de
2018-2020.
Fonaments de dret
Article 21.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Régim Local.
Per això es proposa a La Junta de Govern Local el següent
ACORD
Únic.- DONAR COMPTE al Ple del Decret d‘Alcaldia número 25/2017 amb el
contingut literal següent:
“DECRET DE L’ALCALDIA 25/2017
APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE
2018-2020
Antecedents
En data 9 de març de 2017 la técnica en Intervenció, Sra. Elisabet Trias Font,
emet l’informe relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig termini, coherent
28
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amb els objectius d’estabilitat pressupostária, deute públic i regla de la
despesa.
Fonaments de dret
• L’article 29.1 de la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostária i sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant),
estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla
pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcará l’elaboració dels
seus pressupostos anuals i a partir del qual es garantirá una
programació pressupostária coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostária, deute públic i regla de la despesa.
• L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a
mig termini tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim
han de contenir:
• Els objectius d'estabilitat pressupostária, deute públic i regla de la
despesa de les respectives Administracions Públiques.
• Les projeccions de les principals aplicacions pressupostáries d'ingressos
i de despeses tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir,
basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les
mesures previstes per al període considerat.
• Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades
projeccions d'ingressos i despeses.
• Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.
• L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes
a la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostária i
sostenibilitat financera, determina l’obligació de remetre anualment abans
del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els
quals s’enquadrará l’elaboració del pressupostos anuals.
L’òrgan competent per a rendir comptes, de conformitat amb l’article 21.f de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, és l’Alcalde.
Per això,
RESOLC
Primer.- APROVAR el pla pressupostari a mig termini pel període 2018 a
2020, d’acord amb el següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4

LIQUIDACIÓ
2016
1.832.280
79.496
1.080.764
627.745

PREV LIQ
2017
1.334.000
55.000
949.570
592.800

PREVISIÓ
2018
1.335.334
57.750
997.049
592.800

PREVISIÓ
2019
1.336.669
60.638
1.046.901
592.800

PREVISIÓ
2020
1.338.006
63.669
1.099.246
592.800
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Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

325
3.620.610
0
111.487
111.487
0
0
0
3.732.097

100
2.931.470
0
0
0
10.000
0
10.000
2.941.470

100
2.983.033
0
0
0
10.000
0
10.000
2.993.033

100
3.037.108
0
0
0
10.000
0
10.000
3.047.108

100
3.093.821
0
0
0
10.000
0
10.000
3.103.821

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2016
882.138
1.301.056
9.989
284.394
0
2.477.577
190.647
0
190.647
0
0
0
2.668.224

2017
800.000
1.400.000
15.000
324.097
0
2.539.097
155.000
0
155.000
10.000
0
10.000
2.704.097

2018
800.000
1.470.000
15.000
284.000
0
2.569.000
100.000
0
100.000
10.000
0
10.000
2.679.000

2019
808.000
1.521.450
15.000
284.000
0
2.628.450
100.000
0
100.000
10.000
0
10.000
2.738.450

2020
816.080
1.574.701
15.000
284.000
0
2.689.781
100.000
0
100.000
10.000
0
10.000
2.799.781

Segon.- TRAMETRE, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple, en la primera sessió que se celebri, de
l'aprovació del pla pressupostari a mig termini.
Així ho mana i signa el Sr. Alcalde-President. Certifico. Sant Pere Pescador,10
de març de 2017. Signatures”
12.DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA 35/2017
DE DELEGACIONS DE L'ALCALDE A FAVOR DE LA JGL
Antecedents
1. En data 6 d’abril de 2017, l’Alcalde va dictar el Decret número 35/2017
de Delegacions a favor de la Junta de Govern Local.
Fonaments de dret
• Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (LBRL).
• Art. 41 a 45 del Reial 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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Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
ÚNIC.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació del Decret 35/2017
DECRET DE L’ALCALDIA 35/2017
DELEGACIONS DE L'ALCALDE
A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Antecedents de fet.
1. La normativa vigent atribueix a l'Alcaldia un conjunt de competències que, en
alguns casos, són delegables a la Junta de Govern Local.
2. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació va emtre informe
jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
3. En data 2 de juliol de 2015 l’Alcalde President va dictar el Decret d’Alcaldia
núm. 153/2015 de delegacions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern
Local publicat al BOPG número 141 de 23 de juliol del 2015
4. És voluntat d’aquesta Alcaldia atorgar una nova delegació a la Junta de
Govern Local en matèria de llicències o autoritzacions demanials.
Fonaments de dret.
• Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (LBRL).
• Art. 41 a 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions locals (ROF).
• Disposició Addicional 2ª del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic.
• Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals (RPEL): arts 53 a 71.
• Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions publiques
(LPAP).
L’atorgament de llicències relatives al domini públic correspon a l’Alcalde (art.
60 RPEL).
Artículo 60.
1. Corresponde al alcalde el otorgamiento de las licencias y al pleno el de
las concesiones, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la corporación cuando se otorguen por más de 5
años y la cuantía de los bienes de dominio público es superior al 10% de
los recursos ordinarios del presupuesto. Se entenderá que el
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valor de los bienes corresponde a la cantidad que podría obtenerse de los
mismos si fuese de propiedad privada.
Per això,
HE RESOLT
Primer.- REVOCAR les delegacions efectuades a la Junta de Govern Local
mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 153/2015 de delegacions de l’Alcalde a
favor de la Junta de Govern Local publicat al BOPG número 141 de 23 de juliol
del 2015
Segon .- DELEGAR a la Junta de Govern Local les atribucions següents,
1. En matèria econòmica.
a. Autoritzar i disposar despeses dins el límit de la seva competència,
així com el reconeixement d'obligacions i l'ordenació de pagaments,
sempre que l’import de la despesa sigui igual o superior als 726,00 €
IVA inclòs, d’acord amb el que es disposa a la DA 2ª.14 TRLCSP.
b. El relatiu a tramitació de padrons tributaris i al reconeixement de
drets.
c. El relatiu a la constitució i cancel·lació de garanties, incloses les
devolucions d’avals i garanties derivades de les normes
urbanístiques; fraccionaments i aplaçaments de deutes i sol·licitud i
resolució de procediments relatius a subvencions.
2. En matèria d'obres i serveis, urbanisme i activitats.
a. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per
a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost
municipal.
b. L’aprovació dels instruments de planejament derivat, no atribuïts
expressament al Ple.
c. L'aprovació dels instruments de gestió urbanística i els projectes
d’urbanització.
d. L'atorgament de llicències, atorgament de les quals correspongui a
l'Alcalde.
3. En matèria de patrimoni.
a. L’atorgament de llicències o autoritzacions demanials d’ús privatiu.
b. L'adjudicació de concessions sobre béns municipals, excepte la
concessió de nínxols.
c. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni superi els 3.000.000,00 €, així
com l’alienació de patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia
indicats en els supòsits següents: els béns immobles sempre que
estigui previst al pressupost municipal; i els béns mobles excepte els
declarats de valor històric o artístic alienació dels quals no estigui
previst al pressupost.
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4. En matèria de recursos humans.
a. L'aprovació de l'oferta pública d'ocupació d’acord amb el pressupost i
la plantilla aprovats pel Ple, la convocatòria i aprovació de les bases
de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball.
b. La distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes
i periòdiques.
5. En matèria de contractació.
a. Les contractacions quan l’import no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000,00 €, inclosos els
plurianuals que no superin els 4 anys, sempre que l'import acumulat
de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
6. Altres.
a. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per
infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en que
la facultat estigui atribuïda a d'altres òrgans.
b. Resoldre els eventuals recursos que es puguin interposar per les
resolucions dictades en virtut de les delegacions acordades en el
present Decret.
Les esmentades delegacions tindran efecte des del dia següent a la signatura
del present decret de conformitat amb el que es disposa a l’article 44.2 ROF.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple del present Decret, en la propera sessió que
celebri.
Tercer.- PUBLICAR el present Decret al BOP i al Tauler d'Anuncis de la
Corporació, al Tauler de la Seu Electrònica i a la web municipal.
Així ho mana i signa el Sr. Agustí Badosa i Figueras, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, que com a Secretària-interventora,
certifico. Sant Pescador, 6 d’abril de 2017.Signatures”.
L’Alcalde-President demana als presents si tenen algun prec o pregunta, i al no formularse cap pregunta per part dels regidors presents i no havent-hi més assumptes a tractar, el
Sr. Alcalde-President aixeca la sessió quan són les 20.54 hores, de tot el que, com a
Secretària de la Corporació, CERTIFICO.
Sant Pere Pescador, 28 de juny de 2017
L’Alcalde-President,

Agustí Badosa Figueras

Davant meu,
La Secretària-Interventora,
Accidental
Elisabet Trias Font
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