Exp.152 01 08 002 2018
BTF

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

152 01 08 002 2018
PLE2018/3
ordinari
28 de març de 2018

A Sant Pere Pescador, el 28 de març de 2018, quan són les 20:23 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

Abans de l’inici de la sessió l’Alcalde President vol explicar als assistents que
s’ha hagut d’avançar mitja hora la sessió, per tal que alguns membres de
l’equip de govern han d’assistir, a les 21 hores, com a representants de la
Corporació, a la inauguració del torneig de futbol MIC que se celebra en el
nostre municipi.
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.
2.
3.
4.

APROVACIÓ ACTA PLE (EXP 145/2018)
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM 4 I 5
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 1 2018 (EXP 137/2018).
ADHESIÓ AL CONVENI MARC REFERENT A LES APORTACIONS
ECONÒMIQUES ESTABLERTES A LA FITXA 43 DE PLANS LOCALS
DE JOVENTUT I PLA COMARCAL DE JOVENTUT (EXP 310/2017).
5. FESTES LOCALS 2019 (EXP. 80/2018)
6. DONAR COMPTES PMP 4R TR I MOROSITAT 2017 (EXP 211/2017).
7. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 20 2018 (EXP.
29/2018).
8. DONAR COMPTES DEL DECRET D'ALCALDIA NUM. 21/2018 PLA
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI (EXP. 128/2018)
9. DONAR COMPTES DEL DECRET D'ALCALDIA DE NOMENAMENT
D'ALCALDE ACCIDENTAL (EXP. 90/2017)
10.DONAR COMPTES DELS DECRETS D'ALCALDIA SIGNATS ENTRE
L'1 DE GENER FINS EL 22 DE MARÇ DE 2018
11.PRECS I PREGUNTES
L’Alcalde a continuació refereix el primer punt de l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ ACTA PLE (EXP. 145/2018)
Antecedents
 En data 10 de gener de 2018 es va celebrar el Ple corresponent a la
sessió ordinària núm. 1/2018.
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 l’acta corresponents a la sessió ordinària núm. 1/2018, de
10 de gener (Exp. 1/2018).
Segon.- REMETRE una còpia de les actes al Departament de governació de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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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).
2. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM 4 I 5 (EXP. 409/2017)
Antecedents
 En sessió extraordinària del Ple Municipal de data 2 de novembre de
2017 es 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
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.
 Detectats errors i mancances en les OOFF 4 i 5 respectivament.
 Estudi de Costos elaborat pels Serveis Econòmics de la corporació per
tal d’introduir 3 tarifes noves a l’OF núm. 5
 Memòria de l’Alcadia.
Fonaments de dret
 Arts. 22.2.d), 106, 107 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local (LBRL).
 Arts. 15 a 19, i 72 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
 Arts. 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes y Preus Públics
Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer.- APROVAR provisionalment les modificacions de les Ordenances
Fiscals que es relacionen a continuació (modificació o addició: subratllat):
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Article 5
3. El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el
nombre d'anys expressat en l'apartat 2 d'aquest article del percentatge anual
corresponent, que serà:
3

Signatura 1 de 2
ELISABETH TRIAS
FONT

Signatura 2 de 2
28/06/2018

SECRETARIA
ACCIDENTAL

AGUSTÍ BADOSA I
FIGUERAS

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

8239317755a04630bae92bd3be2796b9001

Url de validació

https://www.seusantpere.cat/validador

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

28/06/2018

ALCALDE

a) Per als increments de valor generats
entre un i cinc anys: 3,53 per cent.
b) Per als increments de valor generats
deu anys: 3,43 per cent.
c) Per als increments de valor generats
quinze anys: 3.2 per cent.
d) Per als increments de valor generats
vint anys: 3.00 per cent.

en un període de temps comprès
en un període de temps de fins a
en un període de temps de fins a
en un període de temps de fins a

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. TAXA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA
LOCAL.
Article 7. Base Imposable i Quota
(...)
2.Còpia de documents o dades :
Expedició de fotocòpies per expedients municipals
Expedició de fotocòpies de plànols (o el preu de la factura si es realitzen fora de la seu municipal)
Duplicats de documents
Duplicats de Notificacions
Duplicats de certificats
Expedició de fotocòpies compulsades :
. De 1 a 10 fotocòpies compulsades cadascuna
1,85 €
. De 11 a 25 fotocòpies compulsades cadascuna
2,05 €
. De 26 a 100 fotocòpies compulsades cadascuna
3,10 €
Més de 101 fotocòpies compulsades (...)
4,10 €

0,20 €
7 ,65 €
1,10 €
1.92 €
1.92 €

(...)aquesta quota inclou la fotocòpia del document compulsat. En cas que el número de fotocòpies compulsades
canviï de tram es cobrarà la totalitat de fotocòpies compulsades del preu del nou tram.

3.Expedients administratiu:

(s’afegeix)
Targes d’armes de la Categoria 4a (Art 105 del RD 137/1993, 29 gener): 6.72 €.

Segon.- SOTMETRE el present expedient a exposició pública durant el termini
de 30 dies, mitjançant publicació d’anunci al BOP de Girona, al tauler de la seu
electrònica i al tauler d’anuncis de la Corporació, 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 les
OOFF al BOPG i al tauler d’anuncis de la seu electrònica i de la Corporació
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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).
3. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 1 2018 (EXP. 137/2018).
Antecedents
1.Projecte carrer del Mar
1. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per a la gestió i execució de les
actuacions en l’àmbit de la candidatura FEDER EIX 6 Projecte
Conservació, Foment i Desenvolupament del Patrimoni Natural i Cultural
de l’Alt Empordà. Aquest conveni es signa el 2 de juny de 2016, per part
dels representants de l’ajuntament de Sant Pere Pescador i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
2. Que, estimant les parts, en atenció als darrers canvis normatius produïts
i en atenció a la darrera notificació al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
de la Resolució de concessió de la condició de beneficiari de la
subvenció, la necessitat de procedir a la regulació d’alguns aspectes
rellevants per a la bona execució de l’Operació, a través d'una addenda
al Conveni inicial de Col·laboració.
2. Projecte Pla Educatiu d’Entorn.
1. En data de 27 de desembre de 2017 (R.E.: 2737/2017) l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries, ha presentat un conveni de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament i Els Ajuntaments de Castelló d’Empúries, Sant Miquel
de Fluvià i Sant Pere Pescador per el Pla Educatiu d’Entorn.
2. En data 1 de febrer de 2018 (R.E.: 250/2018) l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries presenta l’Acord de JGL i l’Addenda al conveni de
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el departament d’Ensenyament i els ajuntament de Castelló
d’Empúries, Sant Miquel de Fluvià i Sant Pere Pescador. de Sant Pere
Pescador per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2017- 2018.
3. Informe núm. 23/2018 de la Secretària Interventora accidental de data 21 de
març, favorable, que consta en l’expedient.
Fonaments de dret
 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.
 Els articles 169, 170, del 172 al 177, 179 i 180 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
 L'article 16 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les
Entitats Locals aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
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Article 42, 173 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i règim
jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
Article 21.1.f) i 22.2.a), e) i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Els articles 34 a 38 i 40 a 42 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.
El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).
L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova
l'estructura de pressupostos de les entitats locals.
L'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, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern

Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació pressupostària
núm. 1/2018, amb la modalitat de transferència de crèdit i crèdit extraordinari,
finançat mitjançant transferència de crèdits d’altres partides, majors ingressos i
incorporació de romanents líquids de tresoreria de la forma que es detalla a
continuació:.
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2018
ESTAT DE DESPESES - Classificació econòmica
Aplicació
pressup.

Concepte

A. Transferència
de Crèdit

Crèdit
extraordinari

22609 01 324

Organitrzació Espai
Jove

-1.610,00

-1.610,00

2260901 01 323

Projecte Entorrn

1.710,00

1.710,00

TOTAL CAPÍTOL II

100,00

100,00

Baixes crèdits

Totals per
capítols

46811 01 334

Club volei

500,00

500,00

450 01 321

Conveni Pla
educatiu

-600,00

-600,00

TOTALCAPÍTOL
IV

-100,00

-100,00

61901 01 133

Carrer Mar

350.100,00

TOTAL CAPÍTOL
VI
TOTAL

0,00

350.100,00
-100,00

350.100,00
0,00

350.100,00

350.100,00
0,00

350.100,00
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TOTAL MODIFICACIONS DE CRÈDITS DE DESPESA

350.000,00

Suplements de c. + C. Extraordinaris - Baixes de c. =

ESTAT D'INGRESSOS - Classificació econòmica
Aplicació
pressup.
76105

A. Transferència
de Crèdit

Concepte

Crèdit
extraordinari

CCAE FEDER

Baixes crèdits

Totals per
capítols

0,00

101.406,43

0,00

248.693,57

101.406,43

TOTAL CAPÍTOL
VII

0,00

101.406,43

Romanent de
Tesoreria

248.693,57

TOTAL CAPÍTOL
VIII

0,00

248.693,57

TOTAL

350.100,00

350.100,00

TOTAL MODIFICACIONS DE CRÈDITS DE DESPESA

350.100,00

Suplements de c. + C. Extraordinaris - Baixes de c. =

El pressupost resultant és DESPRÉS DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
resumit a nivell de capítols el següent:
PRESSUPOST DE DESPESES

Econ.

Descripció

Inicials

Modificacions Definitives

1

DESPESES DE PERSONAL.

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS
1.627.600,00
I SERVEIS.

830.000,00

830.000,00

3

DESPESES FINANCERES.

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
386.097,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES
16.000,00
IMPREVISTOS

6

INVERSIONS REALS.

8

ACTIUS FINANCERS.

33.613,52 1.661.213,52

15.000,00

300.500,00

15.000,00
2400,00
369.664,49

388.497,00
16.000,00
670.164,49

10.000,00

10.000,00

3.185.197,00

405.678,01 3.590.875,01
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PRESSUPOST D'INGRESSOS

Econ.

Descripció

PrevisionsModificacions
Inicials

Previsons
definitives

1

Impostos directes.

2

Impostos indirectes.

1.361.170,00

1.361.170,00

53.040,00

3

Taxes, preus públics i altres
ingressos.
970.833,00

53.040,00
970.833,00

4

Transferències corrents.585.200,00

585.200,00

7

Transferències de capital.
215.500,00

101.406,43

316.906,43

8

Actius financers.

65.578,01

248.693,57

314.271,58

3.251.321,01

350.100,00 3.601.421,01

La modificació pressupostària objecte del present expedient suposa una
modificació en relació a les inversions incloses en el pressupost 2018, per tant,
el nou pla d’inversions per l’exercici 2018 és:
PARTIDA
PRESSUPOSTARI
01 153 01 61101
01 171 01 61102
01 342 01 62203

INVESIÓ

IMPORT

Carrer Mar fase 2 i 3
Passeig Fluvial
Millores Pavelló
Municipal

500.100,00 €
110.500,00 €

TOTAL

40.000,00 €
650.600,00 €

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.
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. ADHESIÓ AL CONVENI MARC REFERENT A LES APORTACIONS
ECONÒMIQUES ESTABLERTES A LA FITXA 43 DE PLANS LOCALS DE
JOVENTUT I PLA COMARCAL DE JOVENTUT (EXP 310/2017).
Antecedents
1. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix un nou marc de
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i els ens locals per tal de permetre una prestació i
gestió dels serveis socials i altres programes relatius al benestar social, que
8
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

respongui a criteris de corresponsabilitat, transparència, equitat territorial i
optimització dels serveis adreçats a les persones joves i que a més, es
mantingui en un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat
financera als ens locals.
El contracte programa promou la coordinació, la cooperació i la
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d'igualtat entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i els ens locals, quant a la prestació i el finançament dels
serveis que s'inclouen en aquest conveni, i establir els eixos estratègics, els
objectius generals, les actuacions, els mecanismes d'avaluació i el
finançament que permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió
dels serveis. Així mateix, contempla la segregació d’ajuntaments que
assoleixen els 20.000 habitants i que accedeixen a la prestació de serveis
de forma directa, mancomunada o consorciada.
És voluntat de la Direcció General de Joventut articular les polítiques de
joventut i les relacions i col·laboracions, amb els municipis de la comarca de
menys de 20.000 habitants, a través del Contracte Programa signat amb el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per a les anualitats 2017, 2018 i 2019.
Obligació d’implementar les polítiques de joventut al territori, i també de
prestar-lo, correspon als ens locals en llur territori i a la Generalitat de
Catalunya en els termes que estableix la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de
polítiques de joventut.
En data 27 de setembre de 2016 el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va
signar el Contracte Programa 2016-2019 en assumptes de serveis socials,
altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat del Departament
de Treball, Afers socials i Famílies.
En data 30 d'octubre de 2017 el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va
signar addenda al Contracte Programa 2016-2019 en assumptes de serveis
socials, altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat del
Departament de Treball, Afers socials i Famílies. Aquest Contracte
Programa, inclou les fitxes dels plans locals de joventut dels ajuntaments
d'Agullana, Avinyonet de Puigventós, Boadella i Les Escaules, Borrassà,
Cantallops, Cistella, Cadaqués, Capmany, Castelló d'Empúries, El Far
d'Empordà, El Port de la Selva, Espolla, Garrigàs, Garriguella, L'Armentera,
L'Escala, La Jonquera, Lladó, Llers, Navata, Peralada, Pontós, Palausaverdera, Portbou, Roses, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià,
Sant Pere Pescador, Saus, Camallera i Llampaies, Ventalló, Viladamat,
Vilafant, Vilajuïga, Vilamalla i Vila-sacra, per un import total de 76.658,75 €, i
de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
els ens locals, en aquesta matèria.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en el marc de l’Àrea de Joventut,
disposa del Servei comarcal de Joventut que té per finalitat treballar les
polítiques de joventut al territori, les delegacions de competències en
instal·lacions juvenils, l’Oficina Jove de l'Alt Empordà, el projecte de tècnics
compartits de joventut i el pla d’actuació comarcal en matèria de joventut.
Informe favorable núm. 24/2018, de data 22 de març de 2018, de la
Secretària Interventora accidental que consta a l’expedient.
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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.
Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer.- APROVAR I SIGNAR l’adhesió al Conveni marc referent a les
aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de plans locals de joventut i
pla comarcal de joventut amb el text literal següent:
“CONVENI MARC REFERENT A LES APORTACIONS ECONÒMIQUES
ESTABLERTES A LA FITXA 43 DE PLANS LOCALS DE JOVENTUT I PLA
COMARCAL DE JOVENTUT ON ES TROBEN INCLOSOS ELS
AJUNTAMENTS MENORS DE 20.000 HABITANTS, QUE HAN SOL·LICITAT
FINANÇAMENT EN POLÍTIQUES DE JOVENTUT RECOLLIDES AL
CONTACTE PROGRAMA 2016-2019 EN ASSUMPTES DE SERVEIS
SOCIALS, ALTRES PROGRAMES DE BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I
FAMÍLIES
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Primer. Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix un nou
marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals per tal de permetre una
prestació i gestió dels serveis socials i altres programes relatius al benestar
social, que respongui a criteris de corresponsabilitat, transparència, equitat
territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones joves i que a més,
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es mantingui en un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat
financera als ens locals.
Segon. Que el contracte programa promou la coordinació, la cooperació i la
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d'igualtat entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i els ens locals, quant a la prestació i el finançament dels
serveis que s'inclouen en aquest conveni, i establir els eixos estratègics, els
objectius generals, les actuacions, els mecanismes d'avaluació i el finançament
que permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis. Així
mateix, contempla la segregació d’ajuntaments que assoleixen els 20.000
habitants i que accedeixen a la prestació de serveis de forma directa,
mancomunada o consorciada.
Tercer. Que és voluntat de la Direcció General de Joventut articular les
polítiques de joventut i les relacions i col·laboracions, amb els municipis de la
comarca de menys de 20.000 habitants, a través del Contracte Programa
signat amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per a les anualitats 2017,
2018 i 2019.
Quart. Que l’obligació d’implementar les polítiques de joventut al territori, i
també de prestar-lo, correspon als ens locals en llur territori i a la Generalitat de
Catalunya en els termes que estableix la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de
polítiques de joventut.
Cinquè. Que en data 27 de setembre de 2016 el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va signar el Contracte Programa 2016-2019 en assumptes de serveis
socials, altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat del
Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
Sisè. Que en data 30 d'octubre de 2017 el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
va signar addenda al Contracte Programa 2016-2019 en assumptes de serveis
socials, altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat del
Departament de Treball, Afers socials i Famílies. Aquest Contracte Programa,
inclou les fitxes dels plans locals de joventut dels ajuntaments d'Agullana,
Avinyonet de Puigventós, Boadella i Les Escaules, Borrassà, Cantallops,
Cistella, Cadaqués, Capmany, Castelló d'Empúries, El Far d'Empordà, El Port
de la Selva, Espolla, Garrigàs, Garriguella, L'Armentera, L'Escala, La Jonquera,
Lladó, Llers, Navata, Peralada, Pontós, Palau-saverdera, Portbou, Roses, Sant
Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Saus,
Camallera i Llampaies, Ventalló, Viladamat, Vilafant, Vilajuïga, Vilamalla i Vilasacra, per un import total de 76.658,75 €, i de col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, en aquesta
matèria.
Setè. Que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en el marc de l’Àrea de
Joventut, disposa del Servei comarcal de Joventut que té per finalitat treballar
les polítiques de joventut al territori, les delegacions de competències en
instal·lacions juvenils, l’Oficina Jove de l'Alt Empordà, el projecte de tècnics
compartits de joventut i el pla d’actuació comarcal en matèria de joventut.
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats, acorden formalitzar
aquest conveni de col·laboració amb subjecció a les següents
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CLÀUSULES
Primera. Objecte
Que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments d'Agullana,
Avinyonet de Puigventós, Boadella i Les Escaules, Borrassà, Cantallops,
Cistella, Cadaqués, Capmany, Castelló d'Empúries, El Far d'Empordà, El Port
de la Selva, Espolla, Garrigàs, Garriguella, L'Armentera, L'Escala, La Jonquera,
Lladó, Llers, Navata, Peralada, Pontós, Palau-saverdera, Portbou, Roses, Sant
Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Saus,
Camallera i Llampaies, Ventalló, Viladamat, Vilafant, Vilajuïga, Vilamalla i Vilasacra acorden desenvolupar programes d'actuacions juvenils en els seus
municipis amb l'objectiu de treballar el desenvolupament i implementació de les
polítiques de joventut.
Segona. Finançament
Per tal d’afavorir la implementació del Contracte Programa 2016-2019 als
ajuntaments beneficiaris del mateix, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
traspassarà a aquests el desglossament en euros i per l'anualitat 2017 detallat
de la següent forma:
AJUNTAMENT

PRESSUPOSTAT 2017

ATORGAT 2017

1.800,00€

1.400,00€

Agullana
L'Armentera

8.700.00€

1937,50€

Avinyonet de Puigventós

2.100,00€

1.400,00€

Borrassà

1.500,00€

1.200,00€

PRESSUPOSTAT 2017

ATORGAT 2017

AJUNTAMENT

Cadaqués

11.200,00€

Capmany

2.480,00€

2.100,00€

1.562,50€

Castelló d'Empúries

64.092,81€

12.150,00€

L'Escala

44.106,00€

5.490,00€

El Far d'Empordà

1.400,00€

1.000,00€

Garriguella

2.450,00€

1.750,00€

La Jonquera

45.369,83€

2.575,50€

Lladó

5.150,00€

1.750,00€

Llers

2.000,00€

1.400,00€

12.450,00€

2.225,00€

Peralada

8.800,00€

2.225,00€

El Port de la Selva

6.500,00€

1.750,00€

Portbou

6,000,00€

1.750,00€

Navata
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Roses
Sant Climent Sescebes

13.477,52€

5.584,50€

3.700,00€

1.850,00€

Sant Miquel de Fluvià

10.200,00€

1540,63€

Sant Pere Pescador

15.209,99€

3.730,00€

Saus, Camallera i Llampaies

4.200,00€

1.562,50€

Ventalló

2.500,00€

1.168,75€

Vilafant

21.000,00€

5.180,00€

Vilajuïga

3.606,50€

1.094,38€

Vilamalla

8.400,00€

1.662,50€

Vila-sacra

1.675,00€

1.500,00€

Boadella i Les Escaules

1.200,00€

1.080,00€

Cantallops

1.500,00€

1.180,00€

Espolla

1.495,00€

1.100,00€

Pontós

1.800,00€

1.100,00€

Viladamat

8.100,00€

1.780.00€

Cistella

11.345,70€

500,00€

Garrigàs

7.206,00€

500,00€

Palau-saverdera

3805,40€

500,00€

Els imports, per a les anualitats 2018 i 2019, vindran determinats en les
corresponents addendes del Contracte programa.
Tercera. Obligacions del Consell Comarcal
- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà assumirà mitjançant l’aportació anual
inclosa a la Fitxa 43 de Plans locals de joventut i Pla comarcal de joventut, on
es troben inclosos els ajuntaments menors de 20.000 habitants que han
sol·licitat finançament a polítiques de joventut recollides al Contacte Programa
2016-2019 en assumptes de serveis socials, altres programes de benestar
social i polítiques d’igualtat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies,
i que puja la quantitat de 76.658,75 € per a la implementació de la totalitat de
les accions dels plans locals de joventut.
- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà una vegada signada l'adhesió a aquest
conveni marc per part de cada ajuntament, ingressarà l'import de l'ajut que li
correspongui, una vegada percebudes les quantitats econòmiques que detallen
l'Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació
i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà realitzarà les corresponents
justificacions al Departament de Treball, Afers socials i Famílies en els
següents períodes estipulats:
Corresponents a l'anualitat 2017:

Justificació econòmica 31 de gener de 2018.
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Justificació avaluativa a
31 de març de 2018.
Corresponents a l'anualitat
2018:

Justificació econòmica a 31 de gener de 2019.

Justificació avaluativa a
31 de març de 2019.
Corresponents a l'anualitat
2019:

Justificació econòmica a 31 de gener de 2020.

Justificació avaluativa a 31 de març de 2020.
Quarta. Obligacions dels ajuntaments
- Els Ajuntaments signants desenvoluparan, per la seva part, els programes
que hagin establert a fi d'afavorir la implementació del Pla local de joventut o
amb l'objectiu de dinamitzar les polítiques de joventut als municipis.
- Els municipis menors de 3.000 habitants sense Pla local de joventut a tenir
vigent en el moment de la signatura d'adhesió a aquest conveni del
corresponent projecte d'actuacions juvenils.
- Els municipis a partir de 500 habitants i menors de 20.000 habitants amb Pla
local de joventut, a tenir vigent en el moment de la signatura d'adhesió a aquest
conveni del corresponent Pla d'Actuació Anual en matèria de Joventut.
- Haver presentat, en el moment de la signatura d'adhesió a aquest conveni, la
sol·licitud de la fitxa 43 del Contracte Programa 2017.
- Justificar l’aportació econòmica pressupostada en el seu pla local de joventut
o en els seus projectes d'actuacions juvenils (segons clàusula segona d'aquest
conveni) en els terminis indicats en el paràgraf següent.
- Omplir l'annex 2 corresponent a la relació de despeses de personal
imputades, si és el cas, relacionades conforme a l'import pressupostat.
- Omplir l'annex 3 corresponent a la relació de despeses de les activitats, si és
el cas, relacionades conforme a l'import pressupostat.
- Els períodes estipulats per a les corresponents justificacions al Consell
Comarcal de l'Alt Empordà són:
Corresponents a l'anualitat 2017:

Justificació econòmica abans del 12 de gener de 2018.

Justificació avaluativa abans del 9 de març de 2018.
Corresponents a l'anualitat 2018:

Justificació econòmica abans del 11 de gener de 2019.

Justificació avaluativa abans del 8 de març de 2019.
Corresponents a l'anualitat 2019:

Justificació econòmica abans del 10 de gener de 2020.

Justificació avaluativa abans del 13 de març de 2020.
Cinquena. Procediment d’adhesió
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà convidarà a adherir-se a aquest conveni
marc als ajuntaments d'Agullana, Avinyonet de Puigventós, Boadella i Les
14
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Escaules, Borrassà, Cantallops, Cistella, Cadaqués, Capmany, Castelló
d'Empúries, El Far d’Empordà, El Port de la Selva, Espolla, Garrigàs,
Garriguella, L'Armentera, L'Escala, La Jonquera, Lladó, Llers, Navata, Peralada,
Pontós, Palau-saverdera, Portbou, Roses, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel
de Fluvià, Sant Pere Pescador, Saus, Camallera i Llampaies, Ventalló,
Viladamat, Vilafant, Vilajuïga, Vilamalla i Vila-sacra .
Així mateix, per garantir el principi de publicitat i lliure concurrència, publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província un anunci de l’aprovació del conveni marc
obrint el termini de presentació de sol·licituds d’adhesió.
L’adhesió al conveni marc ha de ser aprovada pels òrgans competents dels ens
locals i notificada al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, d'acord amb el model
de l'annex 1. A l’acord d’adhesió caldrà acreditar que es compleixen tots els
compromisos que es recullen en el present conveni marc.
L’adhesió serà efectiva un cop constatada pel Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, que només s’hi pot oposar si contravé les determinacions del present
conveni marc o és incompatible amb aquestes. Si, a judici del Consell
Comarcal, les peculiaritats d’alguna adhesió ho aconsellen, es pot formalitzar
un conveni singular.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà restarà obert a les noves adhesions que
els ens locals de la comarca trametin al llarg de la vigència del conveni marc.
L’adhesió, formalitzada d’acord amb el procediment establert en aquest pacte,
és un requisit indispensable per a poder gaudir de les aportacions econòmiques
establertes a la fitxa 43 de plans locals de joventut i pla comarcal de joventut on
es troben inclosos els ajuntaments menors de 20.000 habitants que han
sol·licitat finançament en polítiques de joventut recollides al contacte programa
2016-2019 en assumptes de serveis socials, altres programes de benestar
social i polítiques d’igualtat del departament de treball, afers socials i famílies.
Sisena. Vigència del Conveni
La vigència del present Conveni és des del 2017 al 2019, data de finalització
del vigent Contracte Programa, del Departament de Treball, Afers Socials i
Família.
Setena. Seguiment i control
El seguiment del present Conveni i dels compromisos adquirits per les parts
signants serà exercit per l’àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, que serà el punt de contacte amb els Ajuntaments i l'encarregat de
resoldre els problemes d'interpretació i compliment relacionats amb el present
Conveni.
La prestació d’aquests serveis implica la necessària col·laboració del personal
propi dels ajuntaments adherits. A aquest efecte, s’haurà de constituir una
comissió de coordinació i seguiment integrada per un representant de cada
corporació.
Vuitena. Règim d'acords i solució de controvèrsies
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Les parts signants convenen resoldre de manera amistosa els possibles
conflictes o les possibles divergències que poguessin sorgir durant la vigència
del present Conveni, per mitjà de la comissió de coordinació i seguiment,
previst al pacte quart.
No obstant això, quan no sigui possible arribar a cap acord, els jutjats i tribunals
de Girona de l'ordre contenciós-administratiu seran els competents per a dirimir
qualsevol qüestió que pogués sorgir entre les parts signants sobre la
interpretació i/o el compliment dels pactes continguts en el present Conveni,
sotmetent-se aquestes a la seva jurisdicció i competència, renunciant a
qualsevol altre fur que els pogués correspondre.
Novena. Règim de modificació
El present Conveni podrà ser modificat totalment o parcial amb acord unànime
de les parts signants per tal d'assegurar la seva viabilitat o adaptar-lo a les
noves necessitats. Aquestes modificacions hauran de constar per escrit, en
forma de nou conveni o en forma d’addenda de modificació de l’actual.
Aquestes modificacions seran decidides de comú acord per la Comissió de
seguiment i s'hauran d'aprovar pels respectius òrgans corporatius competents
Desena. Incompliment i resolució del Conveni
Els convenis s’extingiran pel compliment de les actuacions que han estat
objecte del conveni o per incórrer en causa de resolució. Són causes de
resolució les següents:
El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se’n acordat la
pròrroga.
a)
L’acord unànime dels signants.
b)
L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits
per part d’alguns dels signants. L’extinció del conveni per aquest
supòsit requereix la realització del requeriment previst a l’apartat c
de l’article 51.2 de la Llei 40/2015.
c)
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d)
L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista
en aquest conveni.
e)
Les reiterades deficiències en l'execució de les prestacions
de serveis.
f)
La suspensió del servei per raons d'interès públic.
g)
Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el
conveni o a les lleis.
La resolució del Conveni i qualsevol litigi o controvèrsia que se susciti requereix
que la part interessada o la que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en
aquest sentit davant l'altra part. Si un cop transcorregut el termini de 3 mesos,
no hi ha hagut resposta, es notificarà a l'altra part la concurrència de la causa
de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La desestimació expressa o
presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós
administratiu.
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En cas d'extinció anticipada del conveni, la Comissió de seguiment fixarà la
forma de finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, establirà
un termini improrrogable per a la seva consecució, transcorregut el qual s’haurà
de procedir a la liquidació dels compromisos econòmics adquirits, d'acord amb
les regles que estableix l'article 52.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Onzena. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de
les actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni, correspon a l'ens
executor material de les actuacions.
Dotzena. Publicacions i Registre
El conveni s'ha de publicar de manera íntegra en el Portal de Transparència de
les parts que subscriuen el conveni, tal com estableix l'article 8 de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
Així mateix, i de conformitat amb els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, de
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de las administracions públiques de
Catalunya, el present conveni es publicarà en el DOGC, així com en el BOP de
Girona.
D'acord amb el mateix article 103 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de las administracions públiques de Catalunya, el
present conveni també s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la
Generalitat de Catalunya.
Figueres, 28 de Novembre de 2017
Ferran Roquer i Padrosa
President

Francisco Luis Muñoz Cameo
Secretari”

Segon.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Tercer.- ORDENAR un cop signat l’adhesió al conveni:
- La publicació de manera íntegra en el Portal de Transparència de les parts
que subscriuen el conveni, tal com estableix l'article 8 de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà publicarà el present conveni en el
DOGC, així com en el BOP de Girona, de conformitat amb els articles
110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de las administracions públiques de Catalunya.
- Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, d'acord amb l’article 103 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de las
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administracions públiques de Catalunya, trametre el present conveni al
Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.
Es Procedeix a la votació nominal essent el resultat:
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

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Per tant s’aprova l’acord per majoria absoluta.
5. FESTES LOCALS 2019 (EXP. 80/2018)
Antecedents
1. Escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (R.E. 317/2018,
de 12 de FEBRER) 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 2019.
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 caràcter 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’adoptarà per acord de Ple.
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
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Primer.- ESTABLIR com a festes locals del municipi de Sant Pere Pescador
per l’any 2019 retribuïdes i no recuperables, els dies següents :
 Divendres 18 de gener de 2019.
 Divendres 28 de juny de 2019.
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).
6. DONAR COMPTES PMP 4R TR I MOROSITAT 2017 (EXP 211/2017).
Antecedents
1. Informe del període mig de pagament del quart trimestre del 2017
presentat telemàticament davant el MEH el 29 de gener de 2018.
Any

Tipus
Període

Total
P.M.Pagam. R.O.Pagades R.O.Pendents Pagaments
vigent 26/01/2018 1,49884546 -2,2322576 2,96523643
416.908,17

Període Estat

2017 Trimestral 04

Data

Total
Pendents
68.494,59

2. Informe morositat de l’any 2017 presentat telemàticament davant el MEH
el 29 de gener de 2018.
PAGAMENTS REALITZATS EN
EL TRIMESTRE - Quart trimestre
Dintre del període legal
Període
(PMP)(dies)

mig

pagament

Número de pagaments

28

329

Fora del període legal
Import total Número de
pagaments
252.555,74

126

Import total

167.050,01

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.”
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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
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.
 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 2017 i l’informe de morositat 2017 que consten a l’expedient, i que
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formen part del present document, quina informació es publicarà al web
municipal.
7. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 20 2018 (EXP.
29/2018).
Antecedents
El 9 de març de 2018, l’Alcalde President va dictar el Decret d’alcaldia 20/2018,
Liquidació del Pressupost 2017, avocant la competència de la Junta de Govern
Local, i acordant donar compte a l’esmentat òrgan de govern.
Fonaments de dret
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. 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.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència 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 crèdit
 El romanent de tresoreria
4. 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 atendrà 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 pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un
pla econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma
general del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del
pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a
reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament
21
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si aquest fos inferior a l'import del superàvit 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 superàvit.
6. 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 Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en
què 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.
7. 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 matèria
de pressupostos.
Per això es proposa a La Junta de Govern Local el següent
ACORD
Primer: DONAR COMPTE al Ple del Decret d’Alcaldia número 20/2018 amb el
contingut literal següent:
“DECRET DE L’ALCALDIA 20/2018
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017
Antecedents
 En data 6 de març de 2018, la Sra. Elisabet Trias Font, actuant com a
Secretària Interventora accidental en el moment de signar-se la present
resolució ha emès els següents informes:
 Informe sobre el compliment dels resultats obtinguts a la liquidació.
 Informe sobre el càlcul dels objectius del compliment del principi
d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute
de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.
 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de
desembre del mateix exercici, s'obté el següent resultat:
22
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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:

2922769
221407,3
3144176,3
2845952,18
2845952,18
2789996,69
2664785,11
2664785,11
125211,58

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:

223974,94
3160
219039,94
1775

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

126986,58

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:

2941470
221407,3
3162877,3
3316450,12
85883,5
2784437,8
446128,82

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

1577448,49
43869,03
519611,02
1011310,42

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1457439,24

Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
23
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a 31/12/2017
DRETS RECONEGUTS NETS

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 PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (I=1+2)

OBLIGACIONS

AJUSTOS

RESULTAT

RECONEGUDES NETES

PRESSUPOSTARI

3.197.419,62
33.147,00
3.230.566,62
0,00
0,00
0,00

2.519.708,16
270.288,53
2.789.996,69
0,00
0,00
0,00

677.711,46
-237.141,53
440.569,93
0,00
0,00
0,00

3.230.566,62

2.789.996,69

440.569,93

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

0,00
0,00
0,00

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

0,00
440.569,93

Romanent de tresoreria:
ROMANENT
DE
TRESORERIA
a 31/12/2017
COMPONENTS

IMPORTS ANY 2017

IMPORTS ANY
ANTERIOR 2016

2.018.116,36
1.463.565,73

1.670.104,20
1.583.440,98

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
446.128,82
(+) de pressupostos tancats
1.011.310,42
(+) d'operacions no pressupostàries
6.126,49
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
125.211,58
(+) de pressupostos tancats
1.775,00
(+) d'operacions no pressupostàries
427.854,23
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents
2.004,40
d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents
70.159,75
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)

609.212,59
968.235,90
5.992,49
554.840,81

652.221,95
219.039,94
4.935,00
428.247,01

68.155,35

-4.685,57
4.693,83
8,26

2.994.996,63
512.541,95
0,00
2.482.454,68

2.596.637,66
409.272,97
14.161,65
2.173.203,04
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Càlcul 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 superàvit pressupostari.
El càlcul 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
pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 204.069,00€
d'acord amb el següent detall:
Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit 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

3.197.419,62
2.789.996,69
407.422,93
-138.399,54
5.205,36
0,00
70.159,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.064.225,44
2.860.156,44
204.069,00

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, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació
del 2016 amb aquell que es desprèn de la liquidació del 2017.
La despesa computable de l'exercici 2017 serà 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 despeses finançades
amb superàvit de la liquidació 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 Orgànica d’estabilitat pressupostària 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 2016 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de
l’economia espanyola que del 2016 al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem
els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les
disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la
liquidació del pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la
despesa. En aquest cas, l'entitat local no compleix la Regla de la despesa amb
un marge de ...

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 2016
2.668.225,59
-7.851,34

Liquidació
exercici 2017
2.789.996,69
70.159,75

-7.851,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.159,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-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 superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)

2.660.374,25

2.860.156,44
0,00

185.343,24

67.578,24
117.765,00

36.000,00
2.439.031,01

189.223,00
0,00
0,00
76.284,00
112.939,00
0,00
0,00
73.800,00
2.597.133,44
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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)
Marge d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

0,021
2.490.250,66
0,00
0,00
2.490.250,66
2.597.133,44
-106.882,78
6,48%

Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària 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 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els
ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
Import
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
3.620.611,10
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
0,00
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-33
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 28 dies.

Fonaments de Dret.
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els
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crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. 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.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència 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 crèdit
 El romanent de tresoreria
4. 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 atendrà 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 pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un
pla econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma
general del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del
pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a
reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament
si aquest fos inferior a l'import del superàvit 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 superàvit.
6. 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 Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en
què 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
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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.
7. 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 matèria
de pressupostos.
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,
HE RESOLT
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 d’acord 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:

2922769
221407,3
3144176,3
2845952,18
2845952,18
2789996,69
2664785,11
2664785,11
125211,58

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:

223974,94
3160
219039,94
1775

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

126986,58

Pressupost d’ingressos:
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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:

2941470
221407,3
3162877,3
3316450,12
85883,5
2784437,8
446128,82

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

1577448,49
43869,03
519611,02
1011310,42

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1457439,24

Resultat Pressupostari exercici 440.569,93 euros
Romanent de Tresoreria Total 2.994.996,63 euros
Romanent de Tresoreria per despeses general 2.482.454,68 euros
Capacitat de finançament 204.069,00 euros
Marge de compliment de la Regla de la despesa -106.882,78 euros
Rati deute viu 0%

Segon.- ELABORAR I APROVAR i aprovar un pla econòmic financer formulat
per l'any en curs i el següent per corregir el desequilibri.
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera
sessió que se celebri.
Quart.- DONAR TRASLLAT de la liquidació al Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Així ho mana i signa el Sr. Agustí Badosa Figueras, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, davant meu, la Secretària-Interventora
acctal. Certifico. Sant Pere Pescador, 9 de març de 2018. Signatures”

30

Signatura 1 de 2
ELISABETH TRIAS
FONT

Signatura 2 de 2
28/06/2018

SECRETARIA
ACCIDENTAL

AGUSTÍ BADOSA I
FIGUERAS

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

8239317755a04630bae92bd3be2796b9001

Url de validació

https://www.seusantpere.cat/validador

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

28/06/2018

ALCALDE

8. DONAR COMPTES DEL DECRET D'ALCALDIA NUM. 21/2018 PLA
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI (EXP. 128/2018)
Antecedents
 El 13 de març de 2018, l’Alcalde President va dictar el Decret d’alcaldia
21/2018, de elaboració del Pla Pressupostari a mig termini i acorda
donar-ne comptes al Ple Municipal.
Fonaments de Dret
 Article 29.1 i 29.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), en els quals
s’estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla
pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels
seus pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, deute públic i regla de la despesa, i que els plans
pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i que
com a mínim han de contenir:
1) Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la
despesa de les respectives Administracions Públiques.
2) Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries
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.
3) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades
projeccions d'ingressos i despeses.
4) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.
 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 Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària 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’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals.
Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Únic.- DONAR COMPTE al Ple dels Decrets d’Alcaldia números: 21/2018, amb
els continguts literals següent:
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“DECRET DE L’ALCALDIA 21/2018
PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2019-2021 (EXP. 128/2018)
Antecedents
 En data 12 de març de 2018, la Tècnica en Intervenció, Sra. Elisabet
Trias Font, emet l’informe núm 12/2018 relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, deute públic i regla de la despesa.
Fonaments de dret
 Article 29.1 i 29.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), en els quals
s’estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla
pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels
seus pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, deute públic i regla de la despesa, i que els plans
pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i que
com a mínim han de contenir:
5) Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la
despesa de les respectives Administracions Públiques.
6) Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries
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.
7) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades
projeccions d'ingressos i despeses.
8) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.
 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 Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària 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’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals.
HE RESOLT
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2019 a 2021,
d’acord amb el següent detall:
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INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

LIQUIDACIÓ
2017
1.483.774
59.246
1.027.385
627.013
0
3.197.418
0
33.147
33.147
0
0
0
3.230.565

PREV LIQ
2018
1.500.000
53.000
1.100.000
650.000
0
3.303.000
0
215.000
215.000
0
0
0
3.518.000

PREVISIÓ
2019
1.530.000
54.060
1.122.000
550.000
0
3.256.060
0
75.000
75.000
0
0
0
3.331.060

PREVISIÓ
2020
1.560.600
55.141
1.144.440
550.000
0
3.310.181
0
75.000
75.000
0
0
0
3.385.181

PREVISIÓ
2021
1.591.812
56.244
1.167.329
550.000
0
3.365.385
0
75.000
75.000
0
0
0
3.440.385

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

2017
737.344
1.507.814
13.634
260.914
0
2.519.706
270.288
0
270.288
0
0
0
2.789.994

2018
750.000
1.661.000
15.000
388.000
0
2.814.000
300.500
0
300.500
0
0
0
3.114.500

2019
750.000
1.694.220
15.300
0
0
2.459.520
200.000
0
200.000
0
0
0
2.659.520

2020
750.000
1.728.104
15.606
0
0
2.493.710
100.000
0
100.000
0
0
0
2.593.710

2021
750.000
1.762.666
15.918
0
0
2.528.585
100.000
0
100.000
0
0
0
2.628.585

OBJECTIU
ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA:
Superàvit/Dèficit no
financer
Ajustos
Capacitat /
Necessitat de
finançament
COMPLIMENT
REGLA DE LA
DESPESA
Despesa màxima
Despesa pressupost

2017

2018

2019

2020

2021

440.571
-203.353

403.500
-99.200

671.540
-172.850

791.471
-176.411

811.800,22
-180.043,27

237.218

304.300

498.690

615.060

631.757

2017

2018
2019
2020
2021
2.625.518,59 2.597.633,21 2.348.486,56 2.280.834,29
2.529.341,00 2.284.520,00 2.218.710,40 2.253.584,61
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Marge Regla
despesa
OBJECTIU DEL
DEUTE
Deute viu
Ingressos corrents
ajustats
Rati de deute viu

96.177,59

313.113,21

129.776,16

27.249,68

2018
0,00

2019
0,00

2020
0,00

2021
0,00

2017

3.303.000,00 3.256.060,00 3.310.181,20 3.365.384,82
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

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.
Sant Pere Pescador, 13 de març de 201. Signatures”
9. DONAR COMPTES DEL DECRET D'ALCALDIA DE NOMENAMENT
D'ALCALDE ACCIDENTAL (EXP. 90/2017)
Antecedents
 El 24 d’octubre de 2017, l’Alcalde President va dictar el Decret d’alcaldia
97/2017, de nomenament d’Alcalde Accidental i acorda donar-ne
comptes al Ple Municipal.
Fonaments de Dret
 Articles 44, 47 i 48 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
 Decret 151/2015, de 2 de juliol, de nomenament de Tinents d’Alcalde
Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Únic.- DONAR COMPTE al Ple dels Decrets d’Alcaldia números: 97/2017, amb
els continguts literals següent:
“DECRET DE L’ALCALDIA 97/2017
NOMENAMENT ALCALDE ACCIDENTAL (EXP. 90/2017)
Antecedents de fet
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Els dies 8 i 9 de novembre de 2017, aquesta Alcaldia es trobarà absent
de Sant Pere Pescador per assistir al Congrés Ecoplayas 2017.

Fonaments de Dret
 Articles 44, 47 i 48 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.


Decret 151/2015, de 2 de juliol, de nomenament de Tinents d’Alcalde.

Per tot això,
En virtut de les facultats atorgades per l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, en concordança amb l’article
44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
HE RESOLT
Primer.- NOMENAR Alcaldessa Accidental la Primera Tinent d’Alcalde, Sra.
Ana Isern Font, els dies 8 i 9 de novembre de 2017. La delegació comprèn
totes les facultats pròpies del càrrec.
Segon.- PUBLICAR el present acord al BOP de Girona, al Tauler d’Edictes i a
la Seu electrònica de la Corporació.
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la present resolució, en la primera sessió
que es realitzi.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la Primera Tinent d’Alcalde, Sra. Ana
Isern i Font.
Sant Pere Pescador, 24 d'octubre de 2017. Signatures”
10. DONAR COMPTES DELS DECRETS D'ALCALDIA SIGNATS ENTRE L'1
DE GENER FINS EL 22 DE MARÇ DE 2018
Antecedents
 Durant el període comprés entre el 1 de gener i el 22 de març de 2018,
s’han dictat els següents Decrets d’Alcaldia:
2018/23
2018/22
2018/21
2018/20

21/03/2018 BESTRETA CAGANIUS 2018
20/03/2018 CONTRACTACIÓ D'UNA AUXILIAR PER A L'OFICINA DE TURISME (EXP. 141/2018).
PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2019-2021 (EXP.
13/03/2018 128/2018)
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
07/03/2018 2017
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2018/19
2018/18
2018/17
2018/16
2018/15
2018/14
2018/13
2018/12

2018/11
2018/10
2018/9
2018/8
2018/7
2018/6

2018/5
2018/4
2018/3
2018/2
2018/1

06/03/2018 APROVACIÓ RELACIONS DESPESES 6 2018 (EXP. 10/2018).
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I URGENT NUM. 2
05/03/2018 /2018
28/02/2018 SUBVENCIÓ PLA DE SERVEIS FOMENT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (EXP. 105/2018)
APROVACIÓ CONVENI MIC FOOTBALL (EXP.
28/02/2018 76/2018).
26/02/2018 AMPLIACIÓ DE LA JORNADA LABORAL A LA SRA. MERCE YLLA DALMAU
23/02/2018 CONVOCATÒRIA JGL 02/2018 DE 28 DE FEBRER DE 2018
20/02/2018 APROVACIÓ NÒMINES FEBRER (EXP. 34/2018)
19/02/2018 APROVACIÓ BESTRETA SUBVENCIÓ F.C. SANT PERE (EXP. 85/2018).
APROVACIÓ RELACIONS DESPESES 24 2017, 2 2018 I 3 2018 (EXP.
10/2018).
07/02/2018
25/01/2018 CONVOCATÒRIA JGL ORDINÀRIA NÚM. 01/2018
24/01/2018 BESTRETA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (EXP. 16/2018)
24/01/2018 BESTRETA ESPAI JOVE GENER 2018
APROVACIÓ NOMINES MES DE GENER (EXP.
23/01/2018 34/2018)
APROVACIÓ RELACIÓ DESPESES 22 2017 DOMICILIADES (EXP. 60/2017).
22/01/2018
APROVACIÓ RELACIÓ DESPESES 23 RECONEIXEMENT EXTRADJUDICIAL DE CRÈDIT (EXP.
60/2017).
22/01/2018
CONTRACTACIÓ D'UN VIGILANT
15/01/2018 MUNICIPAL
10/01/2018 DECRET LLIURAMENT BESTRETA REIS 2018
CONTRACTACIÓ FESTA MAJOR SANT SEBASTIÀ
10/01/2018 2018
09/01/2018 APROVACIÓ RELACIÓ DESPESES 1 (EXP 10/2018).

Fonaments de dret
 Article 42 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de
les Entitats Locals.
Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
Únic.- Donar comptes de Decrets d’Alcaldia dictats entre el període comprés
entre el 1 de gener i el 22 de març de 2018:
2018/23
2018/22
2018/21
2018/20
2018/19
2018/18
2018/17
2018/16
2018/15
2018/14

21/03/2018
20/03/2018
13/03/2018
07/03/2018
06/03/2018
05/03/2018
28/02/2018
28/02/2018
26/02/2018
23/02/2018

BESTRETA CAGANIUS 2018
CONTRACTACIÓ D'UNA AUXILIAR PER A L'OFICINA DE TURISME (EXP. 141/2018).
PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2019-2021 (EXP. 128/2018)
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017
APROVACIÓ RELACIONS DESPESES 6 2018 (EXP. 10/2018).
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I URGENT NUM. 2 /2018
SUBVENCIÓ PLA DE SERVEIS FOMENT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (EXP. 105/2018)
APROVACIÓ CONVENI MIC FOOTBALL (EXP 76/2018).
AMPLIACIÓ DE LA JORNADA LABORAL A LA SRA. MERCE YLLA DALMAU
CONVOCATÒRIA JGL 02/2018 DE 28 DE FEBRER DE 2018
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2018/13
2018/12
2018/11
2018/10
2018/9
2018/8
2018/7
2018/6

2018/5
2018/4
2018/3
2018/2
2018/1

20/02/2018 APROVACIÓ NÒMINES FEBRER (EXP. 34/2018)
19/02/2018 APROVACIÓ BESTRETA SUBVENCIÓ F.C. SANT PERE (EXP. 85/2018).
APROVACIÓ RELACIONS DESPESES 24 2017, 2 2018 I 3 2018 (EXP. 10/2018).
07/02/2018
25/01/2018 CONVOCATÒRIA JGL ORDINÀRIA NÚM. 01/2018
24/01/2018 BESTRETA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (EXP. 16/2018)
24/01/2018 BESTRETA ESPAI JOVE GENER 2018
23/01/2018 APROVACIÓ NOMINES MES DE GENER (EXP. 34/2018)
APROVACIÓ RELACIÓ DESPESES 22 2017 DOMICILIADES (EXP. 60/2017).
22/01/2018
APROVACIÓ RELACIÓ DESPESES 23 RECONEIXEMENT EXTRADJUDICIAL DE CRÈDIT (EXP.
60/2017).
22/01/2018
CONTRACTACIÓ D'UN VIGILANT
15/01/2018 MUNICIPAL
10/01/2018 DECRET LLIURAMENT BESTRETA REIS 2018
10/01/2018 CONTRACTACIÓ FESTA MAJOR SANT SEBASTIÀ 2018
09/01/2018 APROVACIÓ RELACIÓ DESPESES 1 (EXP. 10/2018).

11. Precs i Preguntes
L’Alcalde-President demana als presents si tenen algun prec o pregunta, i al no
formular-se 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
20:47 hores, de tot el que, com a Secretària de la Corporació, CERTIFICO
Sant Pere Pescador, 28 de març de 2018
L’Alcalde-President,

Davant meu,
La Secretària-Interventora,
accidental

Agustí Badosa Figueras

Elisabet Trias Font

37

Signatura 1 de 2
ELISABETH TRIAS
FONT

Signatura 2 de 2
28/06/2018

SECRETARIA
ACCIDENTAL

AGUSTÍ BADOSA I
FIGUERAS

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

8239317755a04630bae92bd3be2796b9001

Url de validació

https://www.seusantpere.cat/validador

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

28/06/2018

ALCALDE

