Exp.249 01 08 002 2018
BTF

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

249 01 08 002 2018
PLE2018/5
extraordinària amb urgència
31 de maig de 2018

A Sant Pere Pescador, el 31 de maig de 2018, quan són les 13:15 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 extraordinària amb urgència conforme a
l’ordre del dia notificat a aquest efecte.
Hi assisteixen (6):
Agustí Badosa i Figueras
Blai Bahí i Larios
Maria Neus Avila i Abras
Alejandro Bertran i Rodríguez
Lucia Canadell i Casanovas
Marta Font i Clotas

Alcalde
Tercer Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

Primera Tinent d’Alcalde
Segon Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

Altres assistents (0):
Excusen la seva assistència (0):
No excusen la seva assistència (5):
Anna Isern i Font
Jordi Vilà i Cibiach
Lluís Font i Massot
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:
ORDRE DEL DIA
1. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA
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2. AIXECAMENT OBJECCIÓ 01/2018 COMPRA FINCA REGISTRAL
2705 (EXP 182/2018)
3. APROVACIO RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
COMPRA FINCA REGISTRAL 2705 (EXP 182/2018).

DE

CREDIT

4. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 2/2018 (EXP. 183/2018)
L’Alcalde a continuació refereix el primer punt de l’ordre del dia:
1. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA
Aquesta Alcaldia argumenta que el caràcter extraordinari del Ple del dijous dia
31 de maig, es degut al fet d'haver d'aprovar dotació pressupostària suficient
per formalitzar la compra dels terrenys de la Piscifactoria.
Aquest fet prové de la subhasta electrònica que es va fer el mes d'abril i que en
data 17 d'abril, el Jutjat mercantil nº 2 de Barcelona, ens comunica que com a
màxim el dia 22 de juny haurem de fer efectiu l'import de 48.500 €,
descomptant el dipòsit de 4.430,25€ que es va fer inicialment.
A continuació, els regidors passen a votar el caràcter urgent de la onvocatòria,
i s’aprova per unanimitat dels presents que representen la majoria absoluta del
Ple de la Corporació, 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. AIXECAMENT OBJECCIÓ 01/2018 COMPRA FINCA REGISTRAL
2705 (EXP 182/2018)
Antecedents de fet.
1. RE ENTRA 2018 959 de 23 de abril de 2018, del Sr. Sergi Chimenos del
despatx Rocajunyent en el que adjunta Diligència d’ordenació del Jutjat
Mercantil número 2 de Barcelona dictada en el Concurs abreujat 87/2014
Secció 5: liquidació 87/2014-B, relativa a un procediment concursal voluntari
a on es detalla que un cop finalitzada la subasta electrònica en data 12
d’abril de 2018 la millor postura en relació a lot número 2, es la de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per un import de 48.500 euros.
2. RE ENTRA 2018 1169 de 14 de maig de 2018, de l’Alcalde-President de la
Corporació que presenta justificant de transferència bancària denominada
“Constitución Fianza” per import de 4430.25 € més 4.43 € de despeses
bancàries, fent un total 4434.68 € de sol·licitant el seu abonament.
3. Consta a l’expedient Decret del Jutjat Mercantil número 2 de Barcelona
dictada en el Concurs abreujat 87/2014 Secció 5: liquidació 87/2014-B,
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convocant la subhasta de diferents lots. Entre ells es detalla el Lot número
2:
“Finca rústica: conjunto de edificaciones destinades a la explotación de
una piscifactoría, sita en el termino de Sant Pere Pescador, de tres
hectáreas 54 áreas 42 centiáreas. Descripción: tres naves de
producción, edificio destinado a oficinas, almacén pienso, tres módulos
almacén, taller i sala cuadros eléctricos.
Finca 2705 inscrita en el registro de la propiedad de Figueres, al Tomo
2519, Libro 48, de Sant Pere Pescador, Folio 151.
Valor de tasación a efectos de subasta: 88.605 €.”
En el Punt número Set de la Part dispositiva de l’esmentat Decret judicial
diu: “El precio del REMATE deberá satisfacerse en el plazo de los
CUARENTA DIAS hábiles siguientes a la aprobación del remate, dictándose
la oportuna resolución en orden a la adjudicación una vez satisfecho el
mismo en su integridad.”
4. En el Pressupost aprovat en sessió ordinària del Ple de la Corporació de 10
de gener de 2018 no existeix cap aplicació pressupostària per a la compra
de la finca abans descrita.
5. Per part d’Alcaldia s’ordena l’obertura d’un expedient per a l’adquisició
directa de la finca ja adquirida per subhasta.
6. El 29 de maig de 2018 la Secretària-Interventora ha emès objecció
suspensiva 01/2018 mitjançant l’informe jurídic 05/2018 que consta a
l’expedient.
7. El 30 de maig de 2018, l‘Alcalde-President de la Corporació ha emès
informe sobre l’objecció esmentada exposant la no conformitat amb
l’objecció presentada.
Fonaments de dret
 Articles 215, 216.2, 217.2.a), 218 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.
 Article 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
 Article 28 d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Segons assenyala l’objecció suspensiva presentada per la SecretàriaInterventora, al Pressupost General aprovat en sessió ordinària del Ple de la
Corporació de 10 de gener de 2018 no existeix cap aplicació pressupostària per
autoritzar la despesa de 48.500 € en concepte de compra de la finca abans
descrita.
Segons el parer de la Intervenció i sobre la base de la documentació que obra
en l'expedient, es considera que s'ha omès la tramitació de l’expedient per
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adquisició directa de l’esmentada finca, essent aquest un tràmit essencial. En
aquest sentit cal recordar que d’acord amb l’article 47.1.e) de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques, són actes nuls de ple dret els actes de les AAPP “e) Los dictados
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalment establecido o
de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.”.
D’acord al que es disposa en l'article 216.2 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, si l'objecció afecta a la disposició de despeses, reconeixement
d'obligacions o ordenació de pagaments, se suspendrà la tramitació de
l'expedient fins que aquell sigui solucionat en els següents casos:
a) Quan es base en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.
b) Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que van donar origen a les
ordres de pagament.
c) En els casos d'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials.
d) Quan l'objecció derivi de comprovacions materials d'obres,
subministraments, adquisicions i serveis].
De conformitat amb l'article 216.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
caldrà suspendre la tramitació de l'expedient fins que aquesta objecció
estigui solucionada.
D’acord amb l’article 217.2.a) TRLRHL correspondrà al Ple de la
Corporació la resolució de discrepàncies quan les objeccions :
a) Se basen en insuficiència o inadecuación de crèdito
b) Se refieran a obligaciones o gestos cuya aprobación sea de su
competència.
L’informe de no conformitat de l’Alcaldia-Presidencia sobre l’objecció
suspensiva manifesta literalment:
“Aquest assumpte que detallem a continuació, és una vella aspiració d’aquest
consistori, a partir del moment que coneixem la fallida empresarial d’aquesta
antiga activitat econòmica. Des del punt estratègic, s’obra l’oportunitat
d’ordenar una part important del litoral, corresponent al nostre municipi.
En el període dels últims anys hem estat en contacte amb l’administrador
concursal per fer un seguiment del tema. Vaig el nostre punt de vista ha set un
període molt llarg (segurament de quasi 10 anys), en el que la informació que
hem tingut ha anat variant al llarg del temps, perquè l’administrador concursal
ha intentat de forma lícita, veure si hi havia alguna possibilitat d’arribar a algun
acord amb alguna empresa que continues l’activitat original.
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Aquesta argumentació la fem per exposar que la subhasta, com a opció final, ja
se’ns va dir a finals de 2016 i a la realitat és que s’ha produït a abril de 2018
(més de 15 mesos després).
Per altra banda i pel que fa a la part econòmica, els valors de taxació que tenia
l’administrador concursal, eren de més de 600.000 €, en un període no tant
llunyà, però que finalment la valoració del lot que s’ha adjudicat a aquest
Ajuntament era de 88.605 €.
Com Ajuntament entenem que no vam poder anticipar aquesta possible
adquisició, per aquesta incertesa temporal i a la vegada, per les diferencies
econòmiques tan substancials, que hem esmentat. Podia haver arribat un
moment que el cost d’oportunitat, fos massa alt per aquest consistori.
A la vegada al ser una subhasta electrònica, en vàrem tenir coneixement en
pocs dies antelació (a tot estirar una setmana) i sense cap experiència en
aquests processos.
Cal esmentar que finalment l’adquisició s’ha fet a un preu raonable (48.500 €),
atès que hi haurà una despesa important en desmantellament de les antigues
instal·lacions i després de tant anys d’abandonament. I que l’única part
valorable son els terrenys agrícoles, amb un aprofitament avui en dia molt
difícil, per ser terreny molt a prop de mar i amb unes característiques de
rendibilitat econòmica dubtoses.
Albirem que al taxador, al que li hem adjudicat un contracte menor per fer
aquesta tasca, tampoc li serà fàcil arribar a un preu just, d’aquests terrenys.
Fruit de tota això i pel fet de la dificultat de planificar-ho als pressupostos
municipals i en quina quantia, ara obrim el període d’una modificació de crèdit,
que és abordable per aquest consistori, degut a la solvència econòmica i en
particular al romanent de tresoreria disponible.
Aquesta impossibilitat d'actuacions prèvies a les que fem referència, es volen
reconduir amb la major celeritat possible per tal de procedir a realitzar els
expedients d’adquisició directa de la finca (que s'inicia amb la contractació de la
valoració) i la modificació de crèdit.
Insistim que aquesta adquisició representarà una aposta a futur per Sant Pere
Pescador, per el ventall d’oportunitats que s’obren.”
D’acord amb l’article 217.2.a) TRLRHL l’òrgan competent per resoldre les
discrepàncies d’objeccions suspensives es el Ple de la Corporació, per això es
proposa el següent
ACORD
5

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

c7d3c3e0cfa14539b26e0fb8c3d0b5f3001

Url de validació

https://www.seusantpere.cat/validador

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

28/06/2018

ALCALDE

Primer.- AIXECAR l’objecció suspensiva 01/2018 formulada per la SecretàriaInterventora i ORDENAR l’inici de l’expedient administratiu d’adquisició directa
de la finca registral número 2705 inscrita en el registre de la propietat de
Figueres, al Tom 2519, Llibre 48, de Sant Pere Pescador, Foli 151.
Segon.- ORDENAR a la Secretària-Interventora que elevi en el proper Ple de la
Corporació, informe assenyalant l’adopció del present acord contrari a
l’objecció 01/2018 realitzada. En aquest sentit, cal recordar que d’acord amb
l’article 218 TRLRHL l’interventor haurà de remetre anualment a la Sindicatura
de comptes les resolucions i acords adoptats per l’Alcalde-President i pel Ple
de la Corporació contraris a les objeccions formulades, així com un resum de
les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. En l’esmentada
documentació haurà d’acompanyar els informes justificatius presentats per la
Corporació local.
Tercer.- ELEVAR informe al Ple en la pròxima sessió que es celebri sobre totes
les resolucions de l’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. APROVACIO RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CREDIT
COMPRA FINCA REGISTRAL 2705 (EXP 182/2018)
Antecedents de fet.
1. RE ENTRA 2018 959 de 23 de abril de 2018, del Sr. Sergi Chimenos del
despatx Rocajunyent en el que adjunta Diligència d’ordenació del Jutjat
Mercantil número 2 de Barcelona dictada en el Concurs abreujat 87/2014
Secció 5: liquidació 87/2014-B, relativa a un procediment concursal voluntari
a on es detalla que un cop finalitzada la subhasta electrónica en data 12
d’abril de 2018 la millor postura en relació a lot número 2, es la de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador per un import de 48.500 euros.
2. RE ENTRA 2018 1169 de 14 de maig de 2018, de l’Alcalde-President de la
Corporació que presenta justificant de transferència bancària denominada
“Constitución Fianza” per import de 4430.25 € més 4.43 € de despeses
bancàries, fent un total 4434.68 € de sol·licitant el seu abonament.
3. Consta a l’expedient Decret del Jutjat Mercantil número 2 de Barcelona
dictada en el Concurs abreujat 87/2014 Secció 5: liquidació 87/2014-B,
convocant la subhasta de diferents lots. Entre ells es detalla el Lot número
2:
“Finca rústica: conjunto de edificaciones destinades a la explotación de
una piscifactoría, sita en el termino de Sant Pere Pescador, de tres
hectáreas 54 áreas 42 centiáreas. Descripción: tres naves de
producción, edificio destinado a oficinas, almacén pienso, tres módulos
almacén, taller i sala cuadros eléctricos.
6

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

c7d3c3e0cfa14539b26e0fb8c3d0b5f3001

Url de validació

https://www.seusantpere.cat/validador

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

28/06/2018

ALCALDE

Finca 2705 inscrita en el registro de la propiedad de Figueres, al Tomo
2519, Libro 48, de Sant Pere Pescador, Folio 151.
Valor de tasación a efectos de subasta: 88.605 €.”
En el Punt número Set de la Part dispositiva de l’esmentat Decret judicial
diu: “El precio del REMATE deberá satisfacerse en el plazo de los
CUARENTA DIAS hábiles siguientes a la aprobación del remate, dictándose
la oportuna resolución en orden a la adjudicación una vez satisfecho el
mismo en su integridad.”
4. En el Pressupost aprovat en sessió ordinària del Ple de la Corporació de 10
de gener de 2018 no existeix cap aplicació pressupostària per a la compra
de la finca abans descrita.
5. En data 29 de maig de 2018 la Secretària-Interventora de la Corporació ha
presentat Objecció 1/2018 suspensiva a l’òrgan contractant en relació a
l’adquisició directa de la Finca registral 2705.
6. El 29 de maig de 2018, la Secretària-Interventora ha emès informe jurídic
06/2018 sobre el reconeixement extrajudicial de crèdit per l’import
d’adquisició de la finca registral 2705 que consta a l’expedient.
Fonaments de Dret
— Article 4.1.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
— Articles 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Articles 25.1, 60.2 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, desenvolupat per Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril.
El present expedient té per objecte la compra per part de l’Alcalde-President en
pública subhasta davant del Jutjat Mercantil número 2 de Barcelona de la finca
registral 2705 inscrita en el registre de la propietat de Figueres, al Tomo 2519,
Libro 48, de Sant Pere Pescador, Foli 151, per un import de 48.500 €.
L'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, atribueix al Ple de la
Corporació el reconeixement i liquidació d’obligacions derivades de
compromisos de despeses adquirits sempre que no existeixi dotació
pressupostària, mitjançant la figura del reconeixement extrajudicial de crèdits.
Examinada la documentació que integra l’expedient de referencia, queda
acreditat mijtançant el Decret del Jutjat Mercantil número 2 de Barcelona
dictada en el Concurs abreujat 87/2014 Secció 5: liquidació 87/2014-B,
convocant la subhasta de diferents lots; en el Punt número Set de la Part
dispositiva de l’esmentat Decret judicial diu: “El precio del REMATE deberá
satisfacerse en el plazo de los CUARENTA DIAS hábiles siguientes a la
7
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aprobación del remate, dictándose la oportuna resolución en orden a la
adjudicación una vez satisfecho el mismo en su integridad.”
Així, es considera adequat el reconeixement de les despeses de 48.500 € de
conformitat a lo establert en l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, procedint la
seva aplicació al Pressupost vigent, tanmateix, donat que no existeix
consignació pressupostària suficient es preceptiu tramitar de manera paral·lela
un expedient de Modificació Pressupostària.
Per tot l’esmentat amb anterioritat, l'òrgan competent per a l'aprovació de dit
expedient serà el Ple de la Corporació (art. 60.2 Rd 500/1990)
Una vegada efectuada la modificació pressupostària oportuna, s'efectuarà la
retenció de crèdit amb càrrec a dita aplicació, per import de 48.500 euros per
atendre a dit compromís de despesa.
Per això es proposa al Ple el següent
ACORD
UNIC.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdit de 48.500 €
(quaranta-vuit mil cinc-cents euros) corresponent al import de l’adquisició
mitjançant subhasta pública de la finca registral 2705 inscrita en el Registre de
la Propietat de Figueres, al Tom 2519, Llibre 48 de Sant Pere Pescador, Foli
151, davant el Jutjat Mercantil número 2 de Barcelona en el Concurs abreujat
87/2014 Secció 5: liquidació 87/2014-B, i ORDENAR la tramitació de forma
paral·lela de l’expedient de modificació pressupostària número 2/2018.
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. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 2/2018 (EXP. 183/2018)
Antecedents
1- L’Alcaldia va presentar una oferta a la subhasta per l’adquisició d’un terreny
amb edificacions davant de la platja del Cortal de la Vila, la propietat havia
estat una piscifactoria. La citada propietat va ser adjudicada a la Corporació
en data 12/04/2018 (R.E. 959/2018, de 23 d’abril). La finca ha estat
adjudicada per valor de 48.500 €. Aquesta adquisició no estava prevista en
el pressupost 2018.
2- La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 44.748,97 € (RE
1083/2018) en concepte de fons de cooperació econòmica per a inversions,
per la qual cosa la Corporació vol executar les obres següents:
8
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34-

56-

78-

 Pintar la Ctra. de Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries:
9.000 €
 Col·locació de biones a la Ctra. de Sant Pere Pescador a Sant
Martí d’Empúries: 10.000 €
 Asfalt diferents carrers de casc urbà del municipi: 48.500 €
És voluntat de la Corporació la reparació de les voreres de la Urbanització
Bon Relax, instal·lar un parc infantil, una nova passarel·la per a la platja i
l’adquisició d’un cotxe per a la Brigada Municipal de Serveis.
En data 28 de març de 2018, el Ple de la Corporació reunit en sessió
Plenària va aprovar la Modificació pressupostària núm. 1/2018, en la qual
entre altres es va aprovar la incorporació de crèdit extraordinari a l’aplicació:
61901 01 133 Carrer del Mar, per un import de 350.100 €, la qual cosa va
implicar que el crèdit definitiu d’aquesta aplicació fos de 500.100 €. A dia
d’avui el projecte executiu elaborat i pendent d’aprovar pel Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, té un import de pressupost d’execució per
contracte de 574.752,24 €, (IVA inclòs). Per tant en aquest expedient de
modificació de crèdit núm. 2/2018 es fa necessari incorporar la quantitat de
87.500 € a l’aplicació 61901 01 133 Carrer del Mar, per tal que tingui com a
crèdit definitiu l’import de 574.752.24 € (iva inclòs) més l’import de
12.521,18 € corresponents a les despeses atribuïbles a diferents municipis
en la gestió del FEDER.
Memòria de l’Alcaldia de data 30 de maig de 2018.
Informe núm.26, de data 3 de maig, de l’Arquitecte Tècnica Municipal, Sra.
Moret, definint les inversions financerament sostenibles, i informe número
52 de 30 de maig de 2018 de l’arquitecte assessora municipal Sra. Vich
definint les inversions financerament sostenibles, ambdós consten a
l’expedient.
Informe núm. 40/2018, de 30 maig 2018, de la Tècnica d’Intervenció en el
sentit desfavorable que consta a l’expedient.
Informe 7/2018 de 30 de maig de 2018, de la Secretària-Interventora,
desfavorable que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
 Els articles 177 a 180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 i DA sisena de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 Real Decret-llei 1/2018, de 23 de març , pel que es prorroga per l’any
2018 el destí del superàvit de les corporacions locals per a inversions
financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes.
 L’article 16 del Reglament de desplegament 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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 Els articles 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.
 Els articles 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 40 a 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desplega 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 despleguen 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.
La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions
locals compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació
reguladora de les Hisendes locals en matèria d’autoritzacions d’operacions
d’endeutament, ha liquidat l’exercici anterior amb capacitat de finançament i
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu i el seu període mig de
pagament no supera el valor de 30 dies, podran destinar l’import del superàvit
un cop deduïdes, si escau, les despeses pendents d’aplicar a pressupost, a
finançar inversions financerament sostenibles amb el límit de la previsió de la
capacitat de finançament de l’exercici següent. Les magnituds a tenir en
compte són les següents:
 A 31/12/2017 la Corporació tenia un període mig de pagament de 28
dies, tal com se’n va donar comptes al Ple de la Corporació de data 28
de març de 2018.
 El pressupost 2017 es va liquidar complint amb l’estabilitat
pressupostària.
 La liquidació del pressupost 2017 va ser aprovada amb Romanent de
tresoreria positiu.
El Romanent de Tresoreria resultant de la liquidació 2017 és: 2.482.545,68 €.
La capacitat de finançament resultant de la liquidació 2017 és de: 204.069,00 €.
Segons les dades de la liquidació 2017, tal com diu la DA 6à de la LOEPYSF,
podrem destina a Inversions financerament sostenibles:
L’import de la capacitat de finançament resultant de la liquidació 2017:
204.069,00 €, donat que és la quantitat menor entre el RTG i EP, descomptant
10
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l’import del compte 413: 70.159,75 €. Per tant: 133.909,25 € és l’import que es
pot destinar a inversions financerament sostenibles.
En la modificació de crèdit 1/2018 (Exp. 137/2018) es va destinar 248.693,57 €
a inversions sostenibles, per tant es va superar ja l’import del RTG a destinar a
aquest tipus d’inversions, motiu pel que s’informa desfavorablement per part de
la Tècnica d’Intervenció Sra Trias i la Secretària-Interventora de la Corporació.
Malgrat els advertiments es proposa al Ple de la Corporació el següent
ACORD
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació pressupostària
núm. 2/2018, amb la modalitat de crèdit extraordinari, finançat mitjançant
majors ingressos i incorporació de romanents líquids de tresoreria de la forma
que es detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2018
ESTAT DE DESPESES - Classificació econòmica
Aplicació
pressup.

Concepte

A. Transferència
de Crèdit

133 01 61901

Carrer del Mar

87.500,00

133 01 62902

Senyalitzacio
vertical

4.100,00

133 01 62901

biones ctra
Empúries

12.800,00

153 01 63202

Asfalt casc urbà

48.500,00

342 01 60001

Compra Pisifactoria

50.000,00

153 01 63201

Arrenjament
voreres Bon Relax

21.000,00

459 01 62204

Jocs infantils Parc

3.200,00

432 01 639

Passarel·les platja

4.000,00

170 01 624

Cotxe Brigada

10.000,00

TOTAL CAPÍTOL
VI

0,00

TOTAL

Crèdit
extraordinari

241.100,00

Baixes crèdits

Totals per capítols

0,00

241.100,00

241.100,00

0,00

TOTAL MODIFICACIONS DE CRÈDITS DE DESPESA

241.100,00

241.100,00

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

ESTAT D'INGRESSOS - Classificació econòmica
Aplicació
pressup.
76106

A. Transferència
de Crèdit

Concepte
Diputacio de
Girona Cooperació
local
TOTAL CAPÍTOL
VII

Baixes crèdits

Totals per capítols

0,00

44.700,00

0,00

196.400,00

44.700,00
0,00

Romanent de
Tesoreria
TOTAL CAPÍTOL
VIII

Crèdit
extraordinari

44.700,00
196.400,00

0,00

196.400,00
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TOTAL

241.100,00

241.100,00

TOTAL MODIFICACIONS DE CRÈDITS DE DESPESA

241.100,00

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

3

DESPESES FINANCERES.

15.000,00

4

386.097,00

5

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA

6

INVERSIONS REALS.

300.500,00

8

ACTIUS FINANCERS.

830.000,00

830.000,00

1.627.600,00

33.613,52 1.661.213,52
15.000,00
2400,00

388.497,00

610.764,49

911.264,49

16.000,00

16.000,00

10.000,00

10.000,00

3.185.197,00

646.778,01 3.831.975,01

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Econ.

Descripció
Previsions Modificacions
Inicials

1

Impostos directes.

2

Impostos indirectes.

3
4

Previsons
definitives

1.361.170,00

1.361.170,00

53.040,00

53.040,00

Taxes, preus públics i

970.833,00

970.833,00

Transferències corrents.

585.200,00

7

Transferències de capital.

215.500,00

8

Actius financers.

10.000,00
3.195.743,00

585.200,00
146.106,43

361.606,43

500.671,58

510.671,58

646.778,01 3.842.521,01

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

INVERSIÓ

IMPORT
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01 153 01 61101
01 171 01 61102
01 342 01 62203
01 133 01 62902
01 133 01 62901
01 153 01 63202
01 342 01 60001
01 153 01 63201
01 459 01 62204
01 432 01 639
01 170 01 624

Carrer Mar fase 2 i 3
Passeig Fluvial
Millores Pavello Muncipal
Senyalitzacio vertical
Biones ctra Empúries
Asfalt casc urbà
Compra Pisifactoria
Arrenjament voreres Bon Relax
Jocs infantils
Passarel·les platja
Cotxe brigada serveis

587.600,00 €
110.500,00 €
40.000,00 €
4.100,00 €
12.800,00 €
48.500,00 €
50.000,00 €
21.000,00 €
3.200,00 €
4.000,00 €
10.000,00 €

TOTAL

891.700,00 €

Segon: EXPOSAR al públic el present acord, pel termini de 15 dies, mitjançant
edicte a publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la seu electrònica i el de la
Corporació. 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).
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les 13.53 hores, de tot el que, com a Secretària Interventora
de la Corporació, CERTIFICO.
Sant Pere Pescador, 31 de maig de 2018
L’Alcalde-President,

Davant meu,
La Secretària-Interventora,
Accidental

Agustí Badosa Figueras

Elisabet Trias Font
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