AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)

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

02/15
Ordinària
11 de març de 2015

A la Vila de L’Armentera, el 11 de març de 2015, quan manquen cinc minuts per tres quarts de nou
del vespre, 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 – President Narcís ISERN SERRA, l’Ajuntament en Ple a
l’objecte de celebrar la sessió ORDINÀRIA, conforme a l’ordre del dia repartit a aquest efecte.
Hi assisteixen:
Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA,
Sr. Joan PUJOL PLANELLS,
Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ,
Sra. Marta MORADELL i CABRATOSA,
Sr. Josep PLANAS QUER,
Sr. Joan FERRARÓS ESTRAGÓ,

Alcalde – President
Primer Tinent d'Alcalde
Segona Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor
Regidor

CiU
CiU
CiU
UA-PM
UA-PM

Excusen la seva assistència:
Sra. Janine KRAUEL VILA,

Regidora

CiU

CiU

Són absents sense haver excusat la seva assistència:
-------Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel Secretari –
Interventor Senyor 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.
La present sessió ordinària estava prevista per al dia 1 d'abril, avançant-se per tal de poder tractar
assumptes que requereixen ser-ho amb certa celeritat.
Només aquest acte presideix l'Alcalde Titular. El Decret 40/2015 de 6 de febrer de 2015 segueix
vigent un cop acabada la sessió.
1. APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS: SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 14/01/2015 (Exp.
319/2014).
L'acta esmentada s'ha tramès a tots els regidors per correu electrònic al compte de correu facilitat
per l'Ajuntament, i en paper als Senyors FERRARÓS i PLANAS, amb caràcter previ a la
celebració de la present sessió plenària. Els membres corporatius no presenten esmenes al text,
passant a votar-se les actes.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. PUJOL, IBARZ, MORADELL, PLANAS i Alcalde – President.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (1) Una: Sr. FERRARÓS
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2. DONAR COMPTES DEL NOMENAMENT D'ALCALDE ACCIDENTAL PER ABSÈNCIA
DE L'ALCALDE. (Exp. 42/2015).
Antecedents de fet.
1. L'Alcalde – President no podrà assistir a l'Ajuntament per motiu d'un accident patit que
exigeix intervenció quirúrgica i un període de descans i de recuperació d'unes quantes
setmanes, per la qual cosa procedeix la designació d'Alcalde - President.
2. Decret de l'Alcaldia 40/2015, de 6 de febrer, de nomenament d'Alcalde - President.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 47, 48 i 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde - President de l'Ajuntament de L'Armentera informo al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES del Decret de l'Alcaldia 40/2015, part dispositiva del qual diu:
Primer. NOMENAR al Sr. Joan PUJOL PLANELLS, Primer Tinent d'Alcalde, com a Alcalde
Accidental des d'avui i fins al dia de la meva recuperació de l'accident patit. La delegació
comprèn totes les facultats pròpies del càrrec.
Segon. DONAR COMPTES del present Decret al Ple municipal en la propera sessió que
celebri.
Tercer. NOTIFICAR el present Decret al Primer Tinent d'Alcalde.
Quart. PUBLICAR el present Decret al BOP de Girona i al Tauler d'Edictes de la
Corporació.
El Ple es dóna per assabentat.

3. DECLARACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PRIORITARIS EN RELACIÓ A SERVEIS
PÚBLICS ESSENCIALS. (Exp. 62/2015).
Antecedents de fet.
1. Es preveu que per al 2015 l’Ajuntament pugui necessitar contractar personal per tal de garantir
la prestació de serveis públics municipals.
2. La normativa actual restringeix, amb caràcter general, la reposició d’efectius a un màxim del
50%, mentre que la contractació temporal de personal s’ha de circumscriure a la garantia de
prestació de serveis públics essencials.
Fonaments de dret.
a. L’art. 21.Dos de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per l’any 2015 diu que Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal
temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se
restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
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prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. DECLARAR funcions prioritàries, en el context de les determinacions de l’article 21.dos de
la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015, les
desenvolupades pels llocs de treball, els serveis i les prestacions enumerats a continuació, atès
que són prioritaris per al servei que aquesta administració ha de prestar a la ciutadania i són
serveis públics essencials dintre de les competències que la normativa atribueix a l’Administració
Local:
a. Lloc de treball de Secretaria – Intervenció, per garantir les funcions bàsiques recollides a
l'art. 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
b. Lloc de treball d’Agutzil, atès que té encomanades funcions d’exercici d’autoritat, com ara
aixecament d’actes d’inspecció o notificacions, així com funcions relatives a la prestació de
serveis obligatoris com el manteniment de la via pública o part de la gestió dels residus
municipals.
c. Llocs de treball de personal administratiu i auxiliar administratiu, atès que són llocs de
treball que desenvolupen funcions administratives ordinàries per al bon funcionament de
l’ens.
d. Lloc de treball de personal de neteja, atès que desenvolupa funcions ordinàries per al bon
funcionament de l’ens i dels serveis docents i d’altres, de competència municipal.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, per majoria absoluta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (6) Sis: Srs. PUJOL, IBARZ, MORADELL, PLANAS, FERRARÓS i Alcalde –
President.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

4. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA. (Exp.
67/2015).
Antecedents de fet.
1. En Ple municipal va aprovar per majoria absoluta l'adhesió de l'Ajuntament al CONSORCI
DE LA COSTA BRAVA (CCB), així com va aprovar-ne els Estatuts, formalitzant l'adhesió al
consorci en data 22 de maig de 1971.
2. En data 26 de febrer de 2015 el CCB comunica a l'Ajuntament l'acord consorcial de
modificació dels Estatuts, per tal d'adaptar-los a les disposicions de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) i de la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa.
3. Informe del Secretari – interventor.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 22, 25, 26, 47, 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
➢ Arts. 10, 113 a 115, i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment
de les Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
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➢
➢
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➢

Arts. 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS).
Estatuts del CONSORCI DE LA COSTA BRAVA.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local
(LRSAL).
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa.
Decret de l'Alcaldia 40/2015, de 6 de febrer, de nomenament d'Alcalde - President.

Resolució.
Com a Alcalde - President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. RATIFICAR la modificació dels Estatuts del CONSORCI DE LA COSTA BRAVA acordada
per la Junta General del CCB al 22 de desembre de 2014 i publicada al BOP de Girona de 5 de
gener de 2015, que consta a l'expedient, així com les actuacions dutes a terme pel CCB en relació
a l'acord esmentat.
El tràmit d'informació pública, resolució d'al·legacions si s'escau, i tràmits davant de la DGAL
seran duts a terme pel CONSORCI DE LA COSTA BRAVA, conforme a l'acord de la Junta General
abans esmentat.
Segon. TRAMETRE certificat del present acord al CONSORCI DE LA COSTA BRAVA.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, per majoria absoluta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (6) Sis: Srs. PUJOL, IBARZ, MORADELL, PLANAS, FERRARÓS i Alcalde –
President.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

5. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL 1/2015. (Exp. 79/2015).
Antecedents de fet.
1. La modificació de la plantilla respon a la voluntat política d'amortitzar la plaça d'arquitecte
tècnic, i substituir el lloc de treball per la contractació d'un arquitecte tècnic extern. La
plaça, proveïda en el seu dia per mitja de procés selectiu, actualment es troba vacant atès
que el seu titular està en situació de servei en altres administracions (excedència), a
conseqüència de la superació de les proves selectives per a una plaça d'arquitecte tècnic a
l'Ajuntament de Girona.
2. Informe de Secretaria – Intervenció.
Fonaments de dret.
➢ Art. 25 i ss. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, RPEL.
➢ DT3ª de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, EBEP.
➢ Art. 22.2.i) de la Llei 7/985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local (LBRL).
➢ Art. 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
➢ Decret de l'Alcaldia 40/2015, de 6 de febrer, de nomenament d'Alcalde - President.
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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 la modificació 1/2015 de la Plantilla Orgànica de Personal i de la
Relació de Llocs de Treball que consisteix en amortitzar la plaça de funcionari d'administració
especial, subescala tècnica categoria tècnic de grau mitjà, arquitecte tècnic.
Segon. OBRIR el termini d'exposició pública pel termini de 15 dies, per mitjà d'exposició d'anunci
al tauler i al BOP.
En el cas que no es presentin al·legacions contra l'acord d'aprovació inicial, aquest acord
esdevindrà definitiu.
Tercer. PUBLICAR íntegrament la modificació de la Plantilla Orgànica de Personal en els 30 dies
següents a la seva aprovació definitiva, al BOP i al DOGC.
Quart. TRAMETRE còpia de la modificació a l'administració de l'Estat i al Departament de
Governació.
Cinquè. NOTIFICAR el present acord a l'arquitecte tècnic en situació de servei a d'altres
administracions.
El Senyor FERRARÓS manifesta que no està d'acord amb la proposta i que s'abstindrà.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, per majoria absoluta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. PUJOL, IBARZ, MORADELL, PLANAS i Alcalde – President.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (1) Una: Sr. FERRARÓS.

6. APORTACIONS MUNICIPALS AL SERVEI PÚBLIC LLAR D'INFANTS PÚBLICA
MUNICIPAL. (Exp. 47/2015).
Antecedents de fet.
1. En data 20 de maig de 2011 el Ple va adjudicar el contracte de la gestió del servei públic
Llar d'Infants Pública Municipal Passet a Passet, per mitjà de concessió, a la FUNDACIÓ
PETIT REIG. Conforme als plecs, l'adjudicatària es finançarà amb els ingressos obtinguts
per mitjà de les ordenances fiscals vigents, així com les aportacions de l’Ajuntament de
L’Armentera, que farà efectives mitjançant les corresponents factures. A més el servei
comptava aleshores amb un subvenció del Departament d'Educació, a raó d'un tant per
alumne matriculat.
2. Les aportacions municipals (a banda de la subvenció de la Generalitat) es concreten a la
Prescripció Tècnica 2 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) del contracte, fixant-les
en 2.000,00 € mensuals.
3. En data 29 d'abril de 2013 el Ple municipal va modificar, prèvia audiència de l'adjudicatària,
la Prescripció Tècnica 2 del PPT del contracte, de forma que l'aportació municipal passa a
ser de 2.050,85 € des del mes de setembre de 2012 fins al desembre de 2012, ambdós
inclosos, i de 2.518,32 € a partir de gener de 2013.
4. D'altra banda el servei es nodreix de les aportacions dels usuaris, conforme a l'ordenança
fiscal aprovada, que conté les taxes a aplicar per la prestació del servei (OF número 10,
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reguladora de la taxa sobre el servei de la llar d'infants).
5. Informe del Secretari – Interventor.
6. Acord de Junta de Govern Local d'11 de febrer de 2015 pel que s'aprova el pagament a la
FUNDACIÓ PRIVADA PETIT REIG de 2.081,25 € mensuals en concepte de subvenció al
contracte per a la gestió del servei públic Llar d'Infants Pública Municipal Passet a Passet,
amb efectes a partir del gener de 2015, en comptes de 2.518,32 €, import pagat des de
gener de 2013, amb IVA inclòs, atès que aquest pagament no està subjecte a IVA. El
present acord no altera la quantia de les aportacions a compte de la subvenció de la
Diputació de Girona per al sosteniment del servei, que efectua mensualment l'Ajuntament,
per import de 1.558,33 €, a raó de 70,84 € per alumne.
Fonaments de dret.
➢ Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals (ROAS).
➢ Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL).
➢ 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).
➢ Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
➢ Llei 37/1992, de 28 de desembre, que regula l'Impost sobre el Valor Afegit (LIVA), i nota
2/2012 resum del contingut de l'informe sobre tributació en IVA de l'activitat dels ens
públics de la Subdirecció General d'Ordenació Legal i Assistència Jurídica de l'Agència
Tributària del Ministeri d'Hisenda.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. RATIFICAR l'acord de Junta de Govern Local d'11 de febrer de 2015 pel que s'aprova el
pagament a la FUNDACIÓ PRIVADA PETIT REIG de 2.081,25 € mensuals en concepte de
subvenció al contracte per a la gestió del servei públic Llar d'Infants Pública Municipal Passet a
Passet, amb efectes a partir del gener de 2015, en comptes de 2.518,32 €, import pagat des de
gener de 2013, amb IVA inclòs, atès que aquest pagament no està subjecte a IVA.
El present acord no altera la quantia de les aportacions a compte de la subvenció de la Diputació
de Girona per al sosteniment del servei, que efectua mensualment l'Ajuntament, per import de
1.558,33 €, a raó de 70,84 € per alumne.
Segon. NOTIFICAR el present acord a la FUNDACIÓ PRIVADA PETIT REIG.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, per majoria absoluta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (6) Sis: Srs. PUJOL, IBARZ, MORADELL, PLANAS, FERRARÓS i Alcalde –
President.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

7. APROVACIÓ INICIAL PREUS DEL SERVEI DE L'AIGUA (Exp. 81/2015).
L'Alcalde manifesta que l'assumpte resta damunt la taula per una propera sessió.
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8. MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI PÚBLIC LLAR D'INFANTS PÚBLICA
MUNICIPAL PASSET A PASSET DE L'ARMENTERA. (Exp. 242/2014).
Antecedents de fet.
1. Escrit de la Senyora Sandra QUERA CAAMAÑO, de 15 de juliol de 2014, en representació
de la FUNDACIÓ PRIVADA PETIT REIG, gestora de la Llar d'Infants Pública Municipal
Passet a Passet, pel que sol·licita:
I. Modificar els horaris de prestació del servei:
a) 8-9 extra matí, 9-12 matí horari escolar, 2,30 a 4,30 tarda horari escolar (de 4,30 a
5 marge de sortida).
b) Servei de menjador i descans de 12 a 2,30.
II. Com a alternativa planteja la possibilitat d'introduir un nou servei d'acollida, de 14:30 a
15:00 h., per un preu de 12,00 €/mes i 4,00 €/dia (esporàdics).
III. Modificar les tarifes a cobrar als usuaris del servei per al curs 2014-2015: introduir una
clàusula de revisió automàtica de tarifes, a aplicar l'u de setembre de cada any,
conforme a les variacions de l'IPC anual. Així mateix proposa establir els imports
següents:
a) Horari general: 162,00 €/mes.
b) Dinar: 6,90 €/dia.
c) Berenar: 1,25 €/dia.
d) Hora extra matí: 22,00 €/mes.
e) Matrícula anual: 162,00 €/curs.
2. Informe del Secretari – Interventor.
Fonaments de dret.
➢ Articles 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 20 a 27 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).
➢ Decret de l'Alcaldia 40/2015, de 6 de febrer, de nomenament d'Alcalde - President.
Resolució.
Com a Alcalde - President de l’Ajuntament de L’Armentera proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. MODIFICAR l'art. 4 de l'Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa sobre el servei
de llar d'infants, de la forma següent:
Article 4. Quota tributària.
La quota tributària de la taxa consistirà en les quantitats que es determinen a continuació:
1. Matrícules que donen dret al curs.
a) Matrícula per al curs d'hivern, de setembre a juliol, ambdós inclosos, 162,00 €.
És necessari pagar la mensualitat del mes de juliol per poder gaudir de reserva de plaça
per al curs següent. Si l'alumne no continués a la llar per al curs següent i no hi anés al
mes de juliol, amb preavís de 15 dies, no ha d'abonar la mensualitat de juliol.
2. Mensualitats per al dret d'assistència al centre educatiu.
a) Mensualitats de setembre a juliol, ambdós inclosos: 162,00 €.
b) Mensualitat d'agost: 162,00 €.
3. Mensualitats per assistència a la hora extra de matí o tarda.
a) Mensualitat per assistència a la hora extra del matí, 22,00 €.
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b) Mensualitat per assistència a la hora extra de la tarda, 22,00 €.
4. Servei de menjador.
a) Quota per àpat per dia per a alumnes fixes, 6,90 €.
b) Quota per àpat per dia per a alumnes esporàdics, 8,00 €.
c) Servei de berenar per a alumnes fixes, 1,25 €.
d) Servei de berenar per a alumnes esporàdics, 1,50 €.
A partir del 2016, les tarifes s'incrementaran anualment, conforme a l'IPC interanual de Catalunya,
de setembre a agost.
Segon. SOTMETRE l'expedient a exposició pública durant el termini de 30 dies, mitjançant
publicació d’anunci al BOP de Girona 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 la modificació al BOP i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, per majoria absoluta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (6) Sis: Srs. PUJOL, IBARZ, MORADELL, PLANAS, FERRARÓS i Alcalde –
President.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

9. CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE VENTALLÓ PER L'ÚS I
SOSTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE DEIXALLERIA. (Exp. 244/2014).
Antecedents de fet.
1. L'Ajuntament de L'Armentera és titular d'una deixalleria, situada al Camí del Cementiri, que
presta servei al municipi des de l'u de febrer de 2007.
2. La Deixalleria Municipal consta a l'Inventari General de Béns i Drets de la Corporació,
volum II, com a bé de domini públic 1.2.3.4.
3. Conveni per l'adhesió a la Xarxa de minideixalleries de l'Alt Empordà i la prestació de
servei de recollida de residus especials per la deixalleria mòbil del CCAE, de 4 de juliol de
2007.
4. Reglament del Servei de Deixalleria de L'Armentera, publicat al BOP de Girona de 9 de
juliol de 2009.
5. En data 15 de febrer de 2012 el Ple municipal va aprovar definitivament el Pla de Gestió de
Residus Municipals de L'Armentera.
6. Conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de L'Armentera relatiu a
la delegació de la competència municipal per a la prestació del servei de recollida i
transport de la fracció resta i els residus voluminosos al dipòsit de Pedret i Marzà, en la
modalitat de concessió, i per a la contractació prèvia de la gestió del susdit servei públic,
de 30 de juny de 2012.
7. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà (CCAE) adjudicà el contracte del servei públic de
recollida de la fracció resta i els residus voluminosos dels municipi, entre d'altres, de
L'Armentera, a favor de SERSALL 95 SL, en data 2 d'abril de 2013. En data 1 de maig de
2013 s'inicia la prestació del contracte.
8. L'Ajuntament de Ventalló no disposa de deixalleria municipal i, per això, amb l'Ajuntament
de L'Armentera es pretén articular una relació de col·laboració per tal que la deixalleria de
C/ Pau Casals, 2 – Tel. 972 52 01 21 – Fax 972 52 05 54 – 17472 L'ARMENTERA – ajuntament@armentera.cat

AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)
L'Armentera pugui prestar servei als habitants d'ambdós municipis.
9. En data 6 de març de 2015 es publica al BOP l'aprovació definitiva del text refós del
Reglament del servei de deixalleria.
10. Informe del Secretari – Interventor.
Fonaments de dret.
➢ Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
➢ Text refós del Reglament del servei de deixalleria de L'Armentera (BOP de 6 de març de
2015).
➢ Art. 26, 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
➢ Art. 144 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
➢ Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Serveis i Activitats
dels Ens Locals (ROAS).
➢ Decret de l'Alcaldia 40/2015, de 6 de febrer, de nomenament d'Alcalde - President.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR el conveni de col·laboració amb l'AJUNTAMENT DE VENTALLÓ per a
l'ampliació de la prestació del servei de la deixalleria de L'Armentera al municipi de Ventalló, que
consta a l'expedient.
Segon. TRAMETRE certificat del present acord a l'Ajuntament de Ventalló, adjuntant-hi dos
exemplars del conveni a signar, dels que n'haurà de tornar un, un cop signat, a més, de còpia del
reglament de la deixalleria (BOP 6 de març de 2015), i del document Valoració i repartició dels
costos de la deixalleria de L'Armentera amb el municipi de Ventalló 2013, elaborat pel Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.
Tercer. COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Quart. PUBLICAR íntegrament el conveni al BOP i al web municipal, i anunci amb la referència
corresponent al DOGC.
Cinquè. TRASLLADAR còpia del conveni a al DGAL del Departament de Governació.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, per majoria absoluta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (6) Sis: Srs. PUJOL, IBARZ, MORADELL, PLANAS, FERRARÓS i Alcalde –
President.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

10. DONAR COMPTES DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL, EXERCICI 2014. (Exp. 66/2015).
Antecedents de fet.
1. Finalitzat l’exercici 2014, cal realitzar la liquidació del pressupost i determinar els drets
pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el
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resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria.
2. El President de la Corporació ha ordenat l’elaboració de la liquidació del pressupost
corresponent a l’exercici 2014.
3. Informe del Secretari – Interventor.
4. Decret de l'Alcaldia 57/2015, de 10 de març, pel que s'aprova la liquidació del pressupost
municipal de 2014.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 191 a 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
➢ Arts. 89 a 105 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/4042/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del model
Simplificat de Comptabilitat Local.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera informo al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES al Ple del Decret de l'Alcaldia 57/2015, de 10 de març, pel que
s'aprova la liquidació del pressupost municipal de 2014, que literalment diu:
DECRET DE L’ALCALDIA
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, EXERCICI 2014.
Antecedents de fet.
1. Finalitzat l’exercici 2014, cal realitzar la liquidació del pressupost i determinar els drets
pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el
resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria.
2. El President de la Corporació ha ordenat l’elaboració de la liquidació del pressupost
corresponent a l’exercici 2014.
3. Informe del Secretari – Interventor.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 191 a 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
➢ Arts. 89 a 105 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/4042/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del model
Simplificat de Comptabilitat Local.
➢ Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF, BOE 30/04/2012), que deroga la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre,
complementària a la d'estabilitat pressupostària, així com el Text refós de la Llei General
d'Estabilitat Pressupostària, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de
desembre, així com també totes les disposicions s'oposin a ella.
➢ Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en
la seva aplicació als ens locals (RLEP).
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➢

Decret de l'Alcaldia 40/2015, de 6 de febrer, de nomenament d'Alcalde - President.

Resolució.
Com a Alcalde - President de l’Ajuntament de L’Armentera RESOLC:
Primer. APROVAR la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2014, que desprèn les
magnituds següents:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST – EXERCICI 2014
Pressupost de despeses

Pressupost d'ingressos

1. Exercici en curs

a. Exercici en curs

Pressupost inicial de despeses

707.155,61 Pressupost inicial d'ingressos

707.155,61

Modificacions de despeses

150.912,48 Modificacions d'ingressos

150.912,48

Pressupost definitiu de despeses

858.068,09 Pressupost definitiu d'ingressos

858.068,09

Despeses autoritzades

703.459,55 Drets reconeguts

835.961,11

Despeses compromeses

703.459,55 Drets anul·lats

Obligacions reconegudes

703.459,55 Drets cancel·lats

Despeses ordenades

703.459,55 Drets reconeguts nets

825.889,42

Pagaments realitzats (menys reint.)

605.480,32 Recaptació neta

638.869,38

Obligacions pendents pagament

97.979,54 Drets pendents de cobrament

2. Exercicis tancats

10.071,69
0,00

187.020,04

b. Exercicis tancats

Obligs. reconegudes pendents
de pagament a l'inici de l'exercici

194.244,54 Drets pendents de cobrament a
l'inici de l'exercici

Baixes

31,30 Baixes (drets cancel.lats)

Altes

0,00 Altes

Pagaments realitzats

190.858,61 Recaptació

354.637,39
3.696,71
0,00
257.565,78

Obligacions
reconegudes
pendents de pagament al final de
l'exercici

3.354,63 Drets pendents de cobrament al
final de l'exercici

91.693,78

TOTAL
DE
CREDITORS
PENDENTS DE PAGAMENT

101.334,17 TOTAL
DE
DEUTORS
PENDENTS DE COBRAMENT

278.713,82

Les baixes de drets reconeguts d'exercicis tancats inclouen els drets cancel·lats per
insolvències, prescripcions o altres causes.
Resultat pressupostari de l'exercici 2014
+ Drets reconeguts nets

825.889,42

- Obligacions reconegudes netes

703.459,55

RESULTAT PRESSUPOSTARI

122.429,87

- Desviacions positives de finançament

0,00

+ Desviacions negatives de finançament

0,00

+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria
+ Resultat d'operacions comercials (OOAA no administratius)

36.772,33
0,00
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

159.202,20

Romanents de crèdit de l'exercici 2014
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de:

154.608,54

Incorporació obligatòria (art. 182.3 del TRLRHL)

0,00

Incorporació voluntària (art. 182.1 del TRLRHL)

91.526,82

No incorporables

63.081,72

Romanent de tresoreria de l'exercici 2014
+ (A) Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici

296.714,25

+ (B) Drets pendents de cobrament al final de l'exercici

280.488,18

(+) De pressupostos d'ingressos. Exercici en curs

187.020,04

(+) De pressupostos d'ingressos. Pressupostos tancats

91.693,78

(+) D'altres operacions no pressupostàries

4.355,19

(-) Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva

2.580,83

- (C) Creditors pendents de pagament al final de l'exercici
(+) De pressupostos de despeses. Exercici corrent

262.783,43
97.979,23

(+) De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats

3.354,63

(+) De pressupostos d'ingressos

0,00

(+) D'operacions comercials

0,00

(+) D'altres operacions no pressupostàries

0,00

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

2,52

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA (A + B - C)
- Saldo de cobrament dubtós

314.419,00
58.144,37

- Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA (per a despeses generals)

0,00
256.274,63

Segon. DONAR COMPTES del present decret al Ple, en la propera sessió que celebri.
Tercer. TRAMETRE còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de
la Generalitat i a la Delegació Provincial del Ministeri d’Hisenda.
El Ple es dóna per assabentat,

11.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2015 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL. (Exp. 81/2015).
Antecedents de fet.
1. Proposta de modificació de crèdits 1/2015, per tal de modificar d'introduir nous ingressos i
noves despeses.
2. Informe del Secretari – Interventor.
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Fonaments de dret.
➢ Arts. 181 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
➢ Arts. 43.2 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 llurs modificacions, execució i liquidació i normes
específiques per a Organismes Autònoms i Societats mercantils.
➢ Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
➢ Bases d’Execució del Pressupost Municipal per al 2015.
➢ Decret de l'Alcaldia 40/2015, de 6 de febrer, de nomenament d'Alcalde - President.
Resolució.
Com a Alcalde - President de l’Ajuntament de L’Armentera proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR INICIALMENT la modificació de crèdits 1/2015 del pressupost del present
exercici de la forma que es detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2015
ESTAT D'INGRESSOS
Aplic.
Pressup.

A. Suplement de
crèdit

Concepte

462,00 Ajuntament Ventalló deixalleria
TOTAL CAPÍTOL IV
761,02 Dip Gi. Subv. Sense concurrència, ascensor
761,03 Dip Gi. Noves tecnologies
TOTAL CAPÍTOL VII
870,00 Romanent de tresoreria per a despeses grals.
TOTAL CAPÍTOL VIII
913,00 Préstecs mig i llarg term. Fora del sector públic
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL
TOTAL MODIFICACIONS DE CRÈDITS D'INGRESSOS
Suplements de c. + C. Extr., roms. tresor., de crèdits + Incorp. De c. =

B. Crèdits
extraordinaris

C.
Incorporacions
de crèdit

D. Baixes de c.

Totals per
capítols (A + B +
C)

2.000,00
2.000,00
12.000,00
1.000,00
13.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
-30.000,00
0,00

15.000,00

40.000,00

30.000,00

25.000,00

25.000,00

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2015
ESTAT DE DESPESES - Classificació econòmica
Aplicació
pressup.

Concepte

A. Suplement
de crèdit

160 639,00 Obres clavegueram P. Fabra i J. Verdaguer

B. Crèdit
extraordinari

C. Baixes de
crèdit

Totals per
capítols (A + B C)

25.000,00

Inv. De reposició ass. Funcion. op. Serveis

TOTAL CAPÍTOL VI
TOTAL
TOTAL MODIFICACIONS DE CRÈDITS DE DESPESA
Suplements de c. + C. Extraordinaris - Baixes de c. =

25.000,00
0,00

25.000,00
25.000,00

0,00
25.000,00

El pressupost resultant és DESPRÉS DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, resumit a nivell de
capítols, el següent:
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RESUM DEL PRESSUPOST (post mod. Crèdits 1/2015)
ESTAT DE DESPESES 2015
Previsions
Pressupost
inicials
definitiu
Augments Disminucions
0,00
0,00
220.000,00
CAPÍTOL I
Despeses de personal
220.000,00
0,00
0,00
284.500,00
CAPÍTOL II
Desp. béns corrents i serveis
284.500,00
0,00
0,00
114.090,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents
114.090,00
0,00
0,00
618.590,00
TOTAL despeses ordinàries – despeses financeres
618.590,00
0,00
0,00
5.100,00
CAPÍTOL III Despeses financeres
5.100,00
0,00
0,00
4.000,00
CAPÍTOL IX Passius financers
4.000,00
0,00
0,00
9.100,00
TOTAL càrrega financera
9.100,00
0,00
0,00
627.690,00
TOTAL despeses corrents + amortització financera
627.690,00
25.000,00
0,00
81.823,32
CAPÍTOL VI Inversions reals
56.823,32
0,00
0,00
0,00
CAPÍTOL VII Transferències de capital
0,00
25.000,00
0,00
81.823,32
TOTAL despeses de capital
56.823,32
25.000,00
0,00
709.513,32
TOTAL
684.513,32

ESTAT D'INGRESSOS 2015
Previsions
Pressupost
inicials
Augments Disminucions definitiu
0,00
0,00
258.000,00
CAPÍTOL I
Impostos directes
258.000,00
0,00
0,00
28.172,15
CAPÍTOL II
Impostos indirectes
28.172,15
0,00
0,00
124.900,16
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos (sense CCEE)
124.900,16
0,00
0,00
0,00
CAPÍTOL III Contribucions especials
0,00
2.000,00
0,00
212.800,01
CAPÍTOL IV Transferències corrents
210.800,01
0,00
0,00
7.000,01
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials
7.000,01
2.000,00
0,00
630.872,33
TOTAL ingressos corrents ordinaris
628.872,33
2.000,00
0,00
630.872,33
TOTAL ingressos corrents
628.872,33
0,00
0,00
0,00
CAPÍTOL VI Alienació d'inversions reals
0,00
13.000,00
0,00
38.640,99
CAPÍTOL VII Transferències de capital
25.640,99
40.000,00
0,00
40.000,00
CAPÍTOL VIII Actius financers
0,00
0,00
30.000,00
0,00
CAPÍTOL IX Passius financers
30.000,00
53.000,00
30.000,00
78.640,99
TOTAL ingressos de capital
55.640,99
55.000,00
30.000,00
709.513,32
TOTAL
684.513,32

El Pla d’Inversions per al 2015, resta de la forma que segueix:
PLA D'INVERSIONS 2015
APLIC. PR.

933
920
920
454
160

INVERSIÓ

622,00 Ascensor Ajuntament i accés
625,00 Mobiliari
626,00 Equips informàtics
631,00 Millora Camins Fase III
639,00 Obres clavegueram P. Fabra i J. Verdaguer
TOTAL INVERSIONS

DESPESA
PUOSC 2010
Subvenció
(màx. 90Diputació
95%)
Deute
30.000,00
17.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
21.823,32
1.000,00
19.640,99
25.000,00
0,00
0,00
56.823,32
19.000,00
19.640,99

FINANÇAMENT
CCEE /
QQUU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Recursos
Propis
0,00
13.000,00
0,00
3.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.182,33
0,00
25.000,00
0,00
18.182,33

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.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, per majoria absoluta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (6) Sis: Srs. PUJOL, IBARZ, MORADELL, PLANAS, FERRARÓS i Alcalde –
President.
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Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.
12.PRECS I PREGUNTES.
L'ALCALDE ofereix la paraula als membres del Ple que vulguin plantejar precs o preguntes.
El Senyor FERRAFÓS demana posar una banda reductora a la Carretera de Saldet núm. 1
El Senyor ALCALDE diu que la Carretera és de la Generalitat i que l'Ajuntament no és competent
per fer-ho. A més, cal parlar-ho amb els pagesos. També informa que fer-ne un val 2.700,00€.
El Senyor PLANAS demana si el Cementiri té assegurança perquè hi ha una làpida que va caure i
es va trencar.
El Senyor ALCALDE respon que es trucarà al corredor d'Assegurances i li contestarà.
El Senyor PLANAS comenta que al Camí de Santa Cristina hi han posat pals de suport en un
camp de pomeres i demana si respecta les distàncies en relació al camí.
El Senyor ALCALDE contesta que segons té entès si que ho respecta, però que si cal s'anirà a
comprovar.
El Senyor PLANAS demana si s'arreglaran camins.
El Senyor ALCALDE respon que cada any s'han d'arreglar.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Senyor ALCALDE – PRESIDENT aixeca la sessió
quan passen deu minuts de les deu de la nit, de tot el que, com a Secretari, CERTIFICO.

L'Alcalde – President

El Secretari – Interventor
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