AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)
Exp. 341/2015
RPH

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm.:
Caràcter:
Data:

17/15
Extraordinària
22 de desembre de 2015

A la Vila de L’Armentera, el 22 de desembre de 2015, quan són dos quarts i cinc de dues del
migdia, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, sota la
presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde en funcions NARCÍS ISERN SERRA, l’Ajuntament en Ple a
l’objecte de celebrar la sessió EXTRAORDINÀRIA, conforme a l’ordre del dia repartit a aquest
efecte.
Hi assisteixen:
Membre corporatiu
Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA,
Sra. Marta MORADELL i CABRATOSA,
Sr. Joan COLOMER PAIRÉS
Sra. Àurea MAZARICO CARRASCO
Sr. Jaume ALBERT i TEIXIDOR

Càrrec
Alcalde –President
Primera Tinent d'Alcalde
Regidor
Regidora
Regidor

Grup Municipal
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

És absent i s’excusa:
Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ,
Sra. Mireia BAIX i COLL

Segona Tinent d’Alcalde
Regidor

CiU
CiU

És absent sense excusar-se:
----Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel Secretari –
Interventor Sr. Ramon Pujol Hamelink l’existència del 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.

1. APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS: SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2 DE DESEMBRE DE
2015 (Exp. 328/2015).
L'acta esmentada s'han tramès a tots els regidors i regidores per correu electrònic al compte de
correu facilitat per l'Ajuntament, amb caràcter previ a la celebració de la present sessió plenària.
Els membres corporatius no presenten esmenes al text, passant a votar-se l'acta.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. MORADELL, COLOMER, MAZARICO, ALBERT i ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.
El Sr. ALBERT abandona la sala per motius d'abstenció legal.
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2. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL PER LA IMPLANTACIÓ DE
L'ACTIVITAT D'APARCAMENT DE CARAVANES, AUTOCARAVANES I REMOLCS A
L'ARMENTERA (Exp. 101/2014).
Antecedents de fet.
1. El govern municipal té la voluntat de regular sòl incorporat al terme municipal de
L'Armentera, en la zona pròxima al nucli de Saldet (Ventalló), així com ampliar-ne els usos
admesos en sòl que ja formava part del terme armenterenc. Per aquest motiu l'Ajuntament
de L'Armentera tramita la consegüent modificació de les Normes Subsidiàries de
Planejament de L'Armentera, aprovada inicialment per acord plenari de 2 d'abril de 2014.
2. Així mateix, per a la implantació de les activitats d'aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs la llei d'urbanisme exigeix l'aprovació d'un pla especial urbanístic
(PEU), que es tramitarà de forma simultània a la modificació del planejament general.
3. Escrit del Senyor Bernat BOVER AMORÓS, de 2 d'abril de 2014, pel que sol·licita
l'aprovació del Pla Especial Urbanístic per la implantació de l'activitat d'aparcament de
caravanes, autocaravanes i remolcs a les finques núm. 179 i 28 del terme municipal de
L'Armentera (Alt Empordà).
4. Informe de l'arquitecte tècnic municipal, de 24 d'abril de 2014, favorable.
5. Informe del Secretari – Interventor, de 4 de juny de 2014, de millora de sol·licitud.
6. En data 4 de juny de 2014 la Junta de Govern Local va requerir tres exemplars en paper i
en suport informàtic del pla especial que contingui les determinacions exigides per l'art.
102 TRLU.
7. En data 1 d'octubre de 2014 l'equip redactor lliura tres exemplars del projecte de pla
especial en paper, i tres en cd.
8. Informe tècnic.
9. En data 10 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla
Parcial.
10. Certificat en relació als informes sectorials sol·licitats i rebuts dins de termini, publicitat,
mesures de foment, citacions personals i al·legacions.
11. En data 5 d'agost de 2015 el Ple municipal va aprovar provisionalment el Pla Especial
Urbanístic per la implantació de l'activitat d'aparcament de caravanes, autocaravanes i
remolcs a les finques núm. 179 i 28 del terme municipal de L'Armentera (Alt Empordà),
amb incorporació de les condicions que consten als dictàmens sectorials rebuts i que
consten a l'expedient.
12. En data 25 de setembre el Departament de Territori i Sostenibilitat lliura informe de medi
Ambient.
13. En data 9 d'octubre de 2015 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona lliura l'acord de
30 de setembre de 2015, pel que suspèn l'aprovació definitiva del pla fins a la presentació
de text refós que incorpori les prescripcions contingudes a l'acord.
14. En data 15 i 27 d'octubre de 2015 el Departament de Salut lliura informe.
15. En data 28 d'octubre de 2015 l'Agència de Salut Pública lliura informe.
16. En data 18 de desembre de 2015 l'equip redactor del pla especial lliura, en paper i en cd,
del text refós del pla, que incorpora les prescripcions de la CTU.
17. Informe de l'arquitecta tècnica assessora de l'Ajuntament, de 18 de desembre de 2015,
favorable.
Fonaments de dret.
➢ Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
(TRLU).
➢ Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme
(RLU).
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➢

Arts. 22.2.c), 21.1.j) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).

Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR el text refós del Pla Especial Urbanístic per la implantació de l'activitat
d'aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs a les finques núm. 179 i 28 del terme
municipal de L'Armentera (Alt Empordà), de desembre de 2015, que incorpora les prescripcions
de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.
Segon. TRASLLADAR a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona còpia de l'expedient i el text
refós, per duplicat, verificat i diligenciat, en el termini de 10 dies.
Tercer. NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (4) Quatre: Srs. MORADELL, COLOMER, MAZARICO i ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.
El Sr. ALBERT es reincorpora a la sessió.

3. PRESSUPOST MUNICIPAL PER L'EXERCICI 2016 (EXP. 283/2015).
Antecedents de fet.
L’expedient per a la tramitació del Pressupost que ha de regir l’exercici 2016 inclou la
documentació complementària adjunta, que comprèn:
1. La memòria explicativa del seu contingut i dels canvis respecte de l’exercici anterior.
2. L’Annex de Personal (plantilla orgànica de personal).
3. L’informe econòmic financer.
4. El Pla d’inversions i finançament.
5. L’Estat d’ingressos i despeses.
6. La previsió d’ingressos i de despeses del pressupost consolidat.
7. Les bases d’execució del pressupost.
8. Còpia de la liquidació de l’exercici 2014, i estat d’execució de l’exercici present, a data 31
d'octubre de 2015.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 143 a 152 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. 18 a 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I
del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals:
contingut i aprovació, crèdits i les seves modificacions, execució i liquidació i normes
específiques per a Organismes Autònoms i Societats mercantils.
➢ Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s'aprova l'estructura dels pressupostos
de les entitats locals.
➢ Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l'Ordre anterior.
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Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de L’Armentera proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR inicialment el pressupost total consolidat de l’exercici 2016, per un import total
de 843.652,41 € anivellat en ingressos i en despeses que, en resum per capítols d’ingressos i
despeses, és el següent:

RESUM DEL PRESSUPOST
ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL I
Despeses de personal
CAPÍTOL II
Desp. béns corrents i serveis
CAPÍTOL IV Transferències corrents
TOTAL despeses ordinàries – despeses financeres
CAPÍTOL III Despeses financeres
CAPÍTOL IX Passius financers
TOTAL càrrega financera
TOTAL despeses corrents + amortització financera
CAPÍTOL VI Inversions reals
CAPÍTOL VII Transferències de capital
TOTAL despeses de capital
TOTAL

2015
220.000,00
284.500,00
114.090,00
618.590,00
5.100,00
4.000,00
9.100,00
627.690,00
56.823,32
0,00
56.823,32
684.513,32

2016
236.132,41
375.600,00
96.820,00
708.552,41
4.000,00
4.500,00
8.500,00
717.052,41
126.000,00
600,00
126.600,00
843.652,41

Diferència
16.132,41
91.100,00
-17.270,00
89.962,41
-1.100,00
500,00
-600,00
89.362,41
69.176,68
600,00
69.776,68
159.139,09

ESTAT D'INGRESSOS
CAPÍTOL I
Impostos directes
CAPÍTOL II
Impostos indirectes
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos (sense CCEE)
CAPÍTOL III Contribucions especials
CAPÍTOL IV Transferències corrents
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials
TOTAL ingressos corrents ordinaris
TOTAL ingressos corrents
CAPÍTOL VI Alienació d'inversions reals
CAPÍTOL VII Transferències de capital
CAPÍTOL IX Passius financers
TOTAL ingressos de capital
TOTAL

2015
258.000,00
28.172,15
124.900,16
0,00
210.800,01
7.000,01
628.872,33
628.872,33
0,00
25.640,99
30.000,00
55.640,99
684.513,32

2016
254.500,00
35.146,41
140.256,00
0,00
242.800,00
8.050,00
680.752,41
680.752,41
107.000,00
18.000,00
37.900,00
162.900,00
843.652,41

Diferència
-3.500,00
6.974,26
15.355,84
0,00
31.999,99
1.049,99
51.880,08
51.880,08
107.000,00
-7.640,99
7.900,00
107.259,01
159.139,09

Segon. APROVAR les bases d’execució del pressupost, que figuren com a part integrant del
pressupost.
Tercer. APROVAR la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament per a l’any 2016, d’acord amb
l’annex de personal que figura a l’expedient.
Quart. SOTMETRE l’expedient d’aprovació del pressupost a exposició pública pel termini de
quinze dies hàbils a comptar a partir de la publicació del present acord al BOP, per tal que els
interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin convenients. En el cas
que no es presentin reclamacions durant aquest termini s’entendrà aprovat definitivament el
pressupost sense necessitat de nou acord plenari.
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Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. MORADELL, COLOMER, MAZARICO, ALBERT i ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde – President aixeca la sessió quan és un
quart de dues del migdia, de tot el que, com a Secretari – Interventor, CERTIFICO.
Vist-i-plau,
L'Alcalde – President

El Secretari
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