ACTA DE PLE
NÚM. 2/15
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 15 D’ABRIL DE 2015
Inici: 20:00
Acabament: 21:00
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre (CIU-Indep)
Regidors/es
Sra. Dolors Cambras i Saqués (CIU-Indep)
Sra. M. Carme Simon i Orriols (CIU-Indep)
Sr. Joan Navarro i Soler (CIU-Indep)
Sr. Gerard Soler i Perramon (UPSP)
Sr. Josep Nogué i Serrat (UPSP)
Sra. Blanca Villar Pérez(UPSP)
Absències: cap

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Pau
de Segúries, es reuneix el Ple de la corporació a
l’objecte de celebrar la sessió ordinària en
primera convocatòria, sota la presidència del
seu titular i l’assistència dels regidors/es
relacionats al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz,
secretari
interventor
de
l’Ajuntament
comissionat
pel
Servei
d'Assistència
a
Municipis, Xaloc (Diputació de Girona).

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix
l’article 98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma a
l'efecte de tractar el punt inclòs al següent:

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels decrets de l’Alcaldia
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Aprovació del compte de Recaptació a 31-12-2014
Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del
pressupost de 2014 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
8. Donar compte de la tramesa de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig termini
2016-2018
9. Aprovació acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de
Catalunya de menys de 20.000 habitants
10. Mocions d’altres Administracions i Entitats :
10.1. Moció de suport a la declaració del comerç català en defensa del model
propi del país
10.2. Moció de suport a la modificació del Pla director de les colònies industrials del
Ter i del Freser.
11. Seguiment de la gestió municipal
12. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta núm. 1, de 21-01-2015, sessió ordinària del mes de gener.

2. Correspondència i despatx oficial
Es dona compte al Ple dels assumptes més rellevants rebuts a l’Ajuntament des del
darrer Ple següents:
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - NIF P1718600H
Tel. 972 747 005 i fax 872 558 021- ajuntament@santpauseguries.cat

2
Data
document

Resum

09/03
23/03
24/03
30/03
30/03
31/03
02/04
08/04

CCR: Nous horaris del refugi d’animals i contacte
Recaptació anunci segon cobrament 2015 i edicte padrons IBI
CCR: Acord de Ple sobre el Servei de recollida de gossos abandonats (gestió directa)
CCR: resposta al tràmit d’audiència de la proposta de llicència d’activitats Càmping
CCR: Acord de Ple sobre pacte d’Estat sobre la infància
CCR: aprovació addenda ITINERÀNNIA 2015
DGQA: sobre dia internacions envers el soroll
DDGI: atorgament Fons de subvencions 2015

El Ple en queda assabentat.
3. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia següents:
Núm.
Ple
1
2

Data

Matèria

23-12
02-12

3

21-01

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

08-01
28-01
20-02
18-02
20-02
20-02
19-02
20-02
27-02
02-03
09-03
06-03
09-03
09-03

18

07-04

De traspàs del saldo entre comptes de la Caixa
D’acceptació del desenvolupament de les actuacions en matèria de joventut, d’acord
amb les condicions que figuren en el contracte programa 2014 – 2015
Sobre la disposició addicional dotzena de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2015 (% paga extra)
Pagament factures Reis
Liquidació ocupació via pública can Baral·la 2014
Conveni mutu acord reclamació responsabilitat patrimonial
Baixes rebuts IVTM
Autorització veterinari accés ANICOM
De traspàs del saldo entre comptes de la Caixa
Sol·licitud subvenció consultoris 2015 DDGI
Sol·licitud Fons de cooperació Econòmica i Cultural 2015 de la Diputació de Girona
Sol·licitud Noves tecnologies 2015 de la Diputació de Girona
Baixa IVTM
Sol·licitud foment de projectes i activitats culturals d’interès públic local DDGI
Sol·licitud subvencions per actuacions en camins rurals i matèria forestal
Adjudicació de l’execució de les obres per la gestió forestal sostenible 2014
Adjudicació obres de millores GFS 2013: tala i trossejament de l’arbrat per obertura
vial
Baixa rebut IVTM

El Ple en queda assabentat.
4. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Es dona compte de les actes següents:
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

1
2
3
4
5
6

de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la

sessió
sessió
sessió
sessió
sessió
sessió

del
del
del
del
del
del

dia
dia
dia
dia
dia
dia

15-01-2015
29-01-2015
12-02-2015
26-02-2015
12-03-2015
26 -03-2015

El Ple en queda assabentat.
5. Aprovació del Compte de Recaptació a 31-12-2014
Vist el compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data
31 de desembre de 2014 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any,
concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre de 2014, del qual es desprenen les
dades següents:
Conceptes
Pendent anterior 31.12.13
Total càrrecs a 31.12.14
Ingrés en voluntària
Ingrés en executiva
Baixes

Padrons i liquidacions

Ingressos

Baixes

63.847,36
481.142,24
436.309,33
21.281,30
9.967,87

Pendents
cobrament

Pendent en voluntària
Pendent en executiva
Interessos de demora

19.658,25
57.730,50
449,33

Recàrrecs d’apressament

3.247,10

Costes

397,13

Total ingressos a 31-12-14

461.860,79

9.967,87

77.388,75

Vist l’informe d’intervenció al respecte;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar el Compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2014, presentat pel
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès,
Tresoreria pel seu coneixement i als efectes adients.

a

Intervenció

i

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta de de 4 vots a favor de l’equip
de govern i tres abstencions del grup d’UPSP.
6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014
“...”
Decret d’Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2014
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté a 31 de desembre de 2014
el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Operacions corrents
Operacions de capital
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Reintegrament de pagaments
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament

673.596,47 €
37.835,23 €

2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici

917.983,19
35.500,00
953.483,19
723.460,76
711.431,70
711.431,70

€
€
€
€
€
€

711.431,70
674.441,53
3.575,48
670.866,05
40.565,65

€
€
€
€
€

71.302,69
0,00
60.868,47
3.500,00

€
€
€
€

917.983,19
35.500,00
953.483,19
894.564,29
8.763,73

€
€
€
€
€

Total de creditors pendents de pagament: 44.065,65 €
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts totals
Drets anul·lats
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Drets reconeguts nets

Operacions de corrent
Operacions de capital

Drets recaptats
Devolució d’ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

885.800,56 €

750.772,19 €
135.028,37 €

622.437,05
4.526,24
617.910,81
267.889,75

€
€
€
€

307.918,08
23.924,52
201.070,01
79.371,34

€
€
€
€

2. Exercicis tancats
Drets
Drets
Drets
Drets

pendents de cobrament a l’inici de l’exercici
cancel.lats
recaptats
pendents de cobrament al final de l’exercici

Total de deutors pendents de cobrament: 347.261,09 €
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
1. Total operacions no financeres (a+b)
(a) Operacions corrents:
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV
(b) Operacions de capital:
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII
2. Actius financers:
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII
3. Passius financers:
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX
4. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3):
5. Ajustos al resultat pressupostari:
- Desviacions positives de finançament
+ Desviacions negatives de finançament
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals
6. Resultat pressupostari ajustat (4-5):

174.368,86 €
77.175,72 €
750.772,19 €
673.596,47 €
97.193,14 €
135.028,37 €
37.835,23 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.368,86 €
-109.528,37 €
0,00
0,00
64.840,49 €

Resultat pressupostari ajustat SEC-95:

Operacions corrents
Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres ( Capítols I a VII)
AJUSTAMENTS SEC 95

Resultat pressupostari ajustat sec 95

Drets
reconeguts
net
750.772,19
135.028,86
885.800,56
4.819,67

Obligacions
reconegudes
netes

Resultat
pressupostari

-673.596,47
-37.835,23
-711.431,70
0

77.175,72
97.193,63
174.368,86
4.819,67

179.188,53

1.4. Romanents de crèdit:
Els romanents de crèdit totals són de 153.614,98 € i el seu el detall és el següent:
1. D’impossible incorporació
2. D’incorporació obligatòria (CFA)*
3. Susceptibles d’incorporació:
a. Compromesos
b. Autoritzats
c. Retinguts
d. Disponibles
Total

0,00 €
109.528,37 €

109.528,37 €

Cal tenir en compte que, segons disposa l’article 175 del TRLHL, els crèdits per a despeses que l’últim
dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes, quedaran
anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 del mateix text refós, que es podran
incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients recursos financers:
Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com transferències de
crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
Els crèdits que estiguin compromeses
Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats

* Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de
forma obligatòria.

1.5. Romanent de Tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer és els següent:
Estat del romanent de Tresoreria:
1.(+)
2.(+)

Fons líquids
Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats
D’operacions comercials
De recursos d’altres ens públics
D’altres operacions no pressupostàries

Any 2014 (€)
Subtotal
Total
203.520,01
380.120,70
267.889,75
79.371,34
0,00
0,00
32859,61

Any 2013 (€)
Subtotal
Total
111.433,40
340.736,62
126.958,48
180.959,60
0,00
0,00
32.818,54

Menys=ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva

3. (-)

Creditors pendents de pagament a final de l’exercici
De pressupost de despeses. Exercici corrent
De pressupost de despeses. Pressupostos tancats
De pressupost d’ingressos
D’operacions comercials
De recursos d’altres ens públics
D’altres operacions no pressupostàries

99.937,24
40565,65
3.500,00
0,00
0,00
0,00
55.871,59

123.077,44
63.041,60
8.261,60
0,00
0,00
0,00
51.774,75

Menys=pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

I. (+)
II
III.

Romanent de Tresoreria total (1+2+3)
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat

483.703,47
-39.545,00
-109.528,37

329.092,58
35.325,80

IV

Romanent de tresoreria per despeses generals (I+II-+III)

334.630,10

293.766,78

El Romanent de Tresoreria total ascendeix a 483.703,47 €, el qual està composat per
109.528,37 € de romanent afectat a despeses amb finançament afectat, que es correspon
amb l’import de les desviacions positives, per aplicacions pressupostàries i acumulades dels
projectes amb finançament afectat i de 39.545,00 € de saldos de dubtós cobrament. La
diferència positiva de 334.630,10 €, és romanent de tresoreria per a despeses generals.
En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha obtingut un
romanent de Tresoreria POSITIU
1.6. Saldos de dubtòs cobrament:
D’acord amb l’article 191.2 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes
locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la Llei esmentada en
matèria pressupostària, així com la regla 83 de la Instrucció de comptabilitat model normal,
es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents
de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que s’ha
dotat una provisió per saldos de dubtós cobrament després d’haver analitzat els conceptes i
la seva antiguitat sobre la base de càlcul (dels capítols 1 a 3 d’ingressos i seguint els
percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya):
Anys
2014
2013
2012
2011
2010 i anteriors

Base de càlcul
56.898,34 €
24.798,30 €
11.543,24 €
9.173,39 €
11.233,69 €

% de provisió
10 %
30 %
60 %
90 %
100 %
TOTAL

Import de provisió
5.689,83 €
7.439,49 €
6.925,94 €
8.256,05 €
11.233,69 €
39.545,00 €

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.
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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 Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès
com la situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle econòmic, en terme de
capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de
pressupostos.
6. Atesa així mateix la proposta d’incorporació de romanents de crèdits, i en atenció a què no
resulta romanent de tresoreria NEGATIU.
Per tant,
Resolc:
1. APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 que en termes consolidats consta
a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall i documentació
preceptiva, d’acord amb el Real decret legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei d’Hisendes
locals.
2. Incorporar en el Pressupost de 2015 els romanents de crèdit detallats amb el finançament
següent:
DESPESES A INCORPORAR:
Aplicació pressupostària
2015.1.155.61905
2015.1.155.61904

Concepte
Pavimentació de carrers
Altres inversions

Finançament
2014.1.76100
2014.1.87000

PUOSC-PE Diputació de Girona
RT Despeses Generals

Total

Import
109.528,37 €
98.421,84 €
153.614,98 €

Total

109.528,37 €
98.421,84 €
153.614,98 €

3. DONAR COMPTE del resultat del la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la propera
sessió a celebrar, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del Reial Decret
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
4. TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda facultant Secretaria Intervenció per a la
signatura i formalització corresponents.
L’alcalde. Pep Palos i Sastre
En dono fe. El secretari interventor. Josep Ruiz i Muñoz
Sant Pau de Segúries, 27 de febrer de 2015
“...”
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta de de 4 vots a favor de l’equip
de govern i tres abstencions del grup d’UPSP.

7. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del
pressupost de 2014 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la
Llei Orgànica 2/2012,d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració,
aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior, no
podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de
l’economia espanyola, essent el límit màxim per aquest exercici de l’1,5%.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran
un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa pública
per tal de garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’estabilitat
pressupostària.
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar un
pla econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària, l’objectiu de
deute públic o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat pel plenari de la
corporació i tramès a l’òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat de Catalunya),
per a la seva aprovació i seguiment.
Es per tot això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació
sobre el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, corresponent
a l’execució del quart trimestre del pressupost de 2014, el contingut del qual és el
següent:
“...”
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración
Pública - 4º
trimestre
Entidad: 09-17-177-AA-000 Sant Pau de Segúries
Ingreso no financiero: 785.534,96
Gasto no financiero: 704.266,95
Ajustes propia Entidad: 10.029,30
Ajustes por operaciones internas: 0,00
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local: 91.297,31
La corporación local cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria
F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre Ejercicio 2014
Entidad: 09-17-177-AA-000 Sant Pau de Segúries
Gasto computable Liquid.2013 (GC2013)I(1):
700.372,86 (2) = (1)*(1+TRCPIB): 710.878,45
Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.2014 (IncNorm2014)III(3): 0,00
Gastos Inversiones financieramente sostenibles (4): 0,00
Límite de la Regla Gasto (5)= (2)+(3)+(4): 710.878,45
Gasto computable Previsión Liquidación 2014 (5): 703.967,00
Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2013?: No
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014" (6)-(5): 0
% incremento gasto computable 2014 s/ 2013: 0
Se estima que la corporación cumplirá con el objetivo de la regla del gasto
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado
Entidad: 09-17-177-AA-000 Sant Pau de Segúries
Deuda a corto plazo: 0,00
Deuda viva al final del período. Operaciones con Entidades de crédito: 0
Total Deuda viva al final del período: 0
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F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley orgánica
2/2012. Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las
entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al
4 trimestre del ejercicio 2014. Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de
cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en
ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:
-Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
-Se estima que la Corporación cumplirá con el objetivo de la Regla del Gasto.
-Nivel de deuda viva es CERO

“...”
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma
habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats
locals de la web del Ministeri d’Economia i Hisenda i Administracions Públiques, en data
30 de gener de 2015.
El Ple en queda assabentat.
8. Donar compte de la tramesa de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig
termini 2016- 2018
Atès que d’acord amb La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera - en endavant LOEPSF- les entitats locals han de tenir en
compte en la elaboració dels Pressupostos les tres regles fiscals que sustenten els
principis d’estabilitat i de sostenibilitat de la Llei Orgànica 2/2012: equilibri o
superàvit estructural, límit a la ràtio del deute públic i regla de la despesa;
Atès que l’article 30 de la LOEPSF fixa que les corporacions locals aprovaran un límit
màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la
regla de despesa, que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus
Pressupostos;
Per últim, l’article 5 de la LOEPSF assenyala que l’elaboració dels Pressupostos de les
Administracions Públiques s’enquadrarà en un marc pressupostari a mig termini,
compatible amb el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i execució dels
Pressupostos, de conformitat amb la normativa europea.
Atès que l’article 29 del mateix text legal, modificat per la L.O. 9/2013, de 20 de
desembre, de control de la deuda comercial en el sector público, obliga a les
administracions públiques a elaborar un pla pressupostari a mig termini que
comprendrà un període mínim de tres anys, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa;
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF estableix la obligació
de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits a l’article
29 de la Llei esmentada. I segons la “Guia para la elaboración de Planes
Presupuestarios a Medio Plazo 2016-2018 de Entidades Locales” publicada pel MINHAP,
la tramesa d’aquest pla caldrà fer-se abans del 23 de març d’enguany.
Vist l’informe emès per la Intervenció en data 16 de març de 2015, on s’informa que,
pel què fa a la taxa de referència als efectes d’aplicar la regla de despesa la despesa
computable, aquesta no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a
mitjà termini de l’economia espanyola, que segons acord del Consell de Ministres de data
27 de juny de 2014 es va xifrar en els límits màxims següents:
2015
1,3

2016
1,5

2017
1,7

Atès que a data d’avui no es coneix quina és la taxa de variació prevista per a l’exercici
2018, d’acord amb el que s’estableix a la pàgina 5 de la “Guia para la elaboración de

Planes Presupuestarios a Medio Plazo 2016-2018 de Entidades Locales” prendrem com
a referència el del darrer any que es coneix, és a dir, el de 2017 (1,7);
Vist el mateix informe d’intervenció esmentat, que proposa a aquesta alcaldia l’aprovació
del pla pressupostari pel període comprès entre els anys 2016 i 2018, i del qual es
desprèn que la despesa màxima no financera consolidada per als exercicis esmentats es
xifra en els següents imports:
2016
956.947,22

2017
971.515,32

2018
986.331,09

Així mateix i vist el resum del Pla Pressupostari següent:
PLA PRESSUPOSTARI 2016 - 2018
A. INGRESSOS
1. Ingressos totals
- Corrents
- Capital
- Financers

2016
956.947,22
886.947,22
70.000,00
00,00

2017
157.375,00
8.000,00
186.927,35
00,00

2018
157.375,00
10.000,00
194.695,47
00,00

2016
956.947,22
721.345,65
235.601,57
00,00

2017
157.375,00
729.470,08
242.045,42
00,00

2018
157.375,00
737.732,63
248.598,46
00,00

B. DESPESES
1- Despeses totals
- Corrents
- Capital
- Financers

S’informa al Ple que l’Alcaldia va aprovar en data 19 de març de 2015:
1. Els límits màxims de despesa no financera per als exercicis 2016 – 2018.
2. El pla pressupostari a mig termini per al trienni 2016 – 2018, en el qual s’haurà
d’emmarcar l’elaboració dels pressupostos dels futurs 3 anys.
3. Donar compte del present acord al plenari de la corporació, en la propera sessió que se
celebri.
Es va trametre al MINHAP el mateix dia 19-03-2015.
El Ple en queda assabentat.
9. Aprovació acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de
Catalunya de menys de 20.000 habitants
Vista la RESOLUCIÓ EMO/393/2015, de 18 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació de l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de
Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) (codi de conveni núm.
79100015072015).
Vist el text de l’Acord comú de condicions pels empleats públics dels ens locals de Catalunya
de menys de 20.000 habitants (2015-2017), subscrit, pels representants de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, Comissions
Obreres de Catalunya (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), en data 19 de
desembre de 2014, i d’acord amb el que disposen l’article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut de l’empleat públic, l’article 2.1 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre
registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny,
de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
Vist que l’article 1 sobre l’objecte: aquest Acord té per objecte la regulació de les condicions
de treball dels empleats públics dels ens locals catalans que tinguin una població inferior als
20.000 habitants, dels seus organismes autònoms i del seu sector públic instrumental local.
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Vist l’article 2: L’àmbit personal
1. Aquest Acord s’aplicarà íntegrament als funcionaris de carrera de les entitats definides a l’article 1.
Igualment, aquest Acord serà d’aplicació, en tot allò que sigui compatible amb la naturalesa de la seva
relació, amb excepció de tot allò que la llei reservi als funcionaris de carrera, als funcionaris interins i als
funcionaris en pràctiques.
2. Aquest Acord s’aplicarà íntegrament al personal laboral de les entitats definides a l’article 1 que
tinguin alguna de les vinculacions següents: per temps indefinit, indefinit fix, o temporal. S'aplicarà
també en tot allò que sigui compatible amb la naturalesa de la seva relació amb els contractats en
pràctiques i per a la formació, i els contractats a l’empara de convenis subscrits amb altres entitats que
financen les contractacions en tot o una part.

Vist l’article 3 sobre la vigència i la denúncia:
1. Aquest Acord tindrà una durada de tres anys, des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de
2017.
2. Si cap de les parts que concerten l’Acord en denuncia la vigència, s’entendrà prorrogat per períodes
successius d’un any. Ambdues parts s’emplacen a iniciar el mes d’octubre de cada any les negociacions
per revisar aquest Acord i es comprometen a mantenir en aquest procés negociador un clima de
respecte, confiança, discreció i bona fe negocial, garantint el normal funcionament de les entitats
definides a l’article 1 d’aquest acord.
3. En cas que s’efectuï denúncia, s’haurà d’efectuar mitjançant comunicació escrita i certificada dirigida a
l’altra part durant el mes de setembre. En el termini màxim de quinze dies des de la recepció de la
comunicació, s’iniciaran les negociacions d’un nou acord. Fins que no s’arribi a un nou acord, l'actual
Acord mantindrà la seva vigència.

Vist que conforme l’article 7 sobre les condicions més beneficioses es mantindran a títol
individual les condicions de treball que superin allò previst en aquest Acord i que hagin estat
reconegudes abans de la seva entrada en vigor;
Vist l’informe favorables de Secretaria a l’adhesió a l’anterior Acord comú;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a l’Acord comú de condicions per als
empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017)
(codi de conveni núm. 79100015072015)
2. Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel
Ple de l'Ajuntament de 26-03-2015, amb independència de les adequacions
organitzatives i singulars que sigui necessari establir per fer efectiu el seu contingut.
3. Trametre còpia d’aquest acord així com de tota la documentació complementària al
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció
i publicació, i a la Comissió Paritària General de Seguiment de l’Acord comú per a què
tingui seu coneixement de l’adhesió en compliment de l’establert a l’article 4 de l’Acord
comú.
4. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en
el portal de transparència, per al coneixement general.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta de de 4 vots a favor de l’equip
de govern i tres abstencions del grup d’UPSP.
10. Mocions d’altres Administracions i Entitats:
10.1. Moció de suport a la declaració del comerç català en defensa del model
propi del país
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès de data 20 -01-2015 següent:
“...”
11. SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL COMERÇ CATALÀ EN DEFENSA DEL MODEL
PROPI DEL PAÍS.
Vista la Declaració del comerç català en defensa del model propi del país, la qual és del contingut
literal següent:

Les entitats Confederació de Comerç de Catalunya, PIMECComerç, Unió General de Treballadors,
Comissions Obreres, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de
Catalunya, Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC), Associació
Catalana de Supermercats i Distribuïdors (CAT-DIS), Federació Provincial d’Empresaris del Comerç
de Lleida (FECOM), Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Fundació Barcelona
Comerç, Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT), Consell General de Cambres de
Catalunya, Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya, Asociación Nacional de Centrales de Compra
y Servicios (ANCECO), Comertia, Associació de Mercats Municipals, Consell de Gremis de Comerç,
Serveis i Turisme de Barcelona, Barcelona Oberta, Fundació Comerç Ciutadà, Confederació
Catalana d’Associacions de Marxants, Unió de Venedors Ambulants, davant la política
recentralitzadora imposada per l’actual Govern de l’Estat que, en matèria de comerç, promou la
desregulació i amenaça l’equilibri de formats, el comerç urbà, la transparència en el mercat i la
conciliació de la vida laboral i familiar de les persones que treballen al sector
MANIFESTEM:
1. Refermem la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya, que es configura a través
de les seves institucions d'autogovern i mitjançant el diàleg i la construcció de consens entre les
parts implicades.
2. Rebutgem la creixent intromissió de l'administració central en el model comercial català, amb la
voluntat de desnaturalitzar-lo fent un ús abusiu de la regulació bàsica i una concepció errònia de la
unitat de mercat. Defensarem el nostre model davant el Tribunal Constitucional.
3. Assumim el model comercial configurat per la legislació catalana impugnada i fem una crida a
tots els establiments comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-se així al pacte social i
econòmic que aquesta legislació configura.
4. Acordem que les modificacions del model comercial català han de produir-se, quan calguin,
mitjançant el diàleg i el consens de les parts i han de quedar recollides exclusivament en la
legislació pròpia de Catalunya.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple acorda,
per unanimitat dels assistents:
Primer. Donar suport a la Declaració del comerç català en defensa del model propi del país, i al
Pacte Social en defensa del model comercial català signat per la Generalitat de Catalunya, les
patronals i sindicats del comerç, en tots els seus termes.
Segon. Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya i a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès.

“...”

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i a la Federació de
Municipis de Catalunya per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat.
10.2. Moció de suport a la modificació del Pla director de les colònies industrials
del Ter i del Freser
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll de data 31-03-2015 següent:
“...”
10.2. MOCIÓ INSTANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER TAL QUE ES MODIFIQUI EL
PLA DIRECTOR DE LES COLÓNIES, O ES PREVEGIN REGIMS TRANSITORIS PER TAL DE
PODER
UTILITZAR LES MATEIXES DAVANT DE LA SITUACIÓ ECONÓMICA ACTUAL.
Motivació
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En data 29 de setembre de 2010 va sortir publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic de les Colònies del Ter i del Freser
(en endavant, PDUCTF), amb l'objecte de l'ordenació urbanística del conjunt de colònies
industrials, fàbriques de riu i resta de patrimoni històric industrial vinculat als rius Freser i
Ter, en un tram que s'estén entre Camprodon, al Ripollès i les Masies de Roda, a Osona. El
seu àmbit territorial compren la vall dels rius Ter i Freser en totes aquelles colònies, semicolònies i fàbriques de riu, així com les zones de protecció, delimitades pel propi PDUCTF.
En concret el PDUCTF afecta als municipis de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan
de les Abadesses, Ogassa, Ripoll, Campdevànol, Campelles, Ribes de Freser i les Llosses, al
Ripollès; així com de Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Orís, Torelló, Sant Vicen9 de
Torelló, les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Manlleu, Gurb, les Masies de Roda i
Roda de Ter, a Osona. La superfície total aproximada és d'uns 240 Km2 (120 Km de
distància entre els extrems deis rius Ter i Freser des de Ribes de Freser i Camprodon fins el
pantà de Sau, i una secció de vall amb una amplada mitjana dominant de 2 Km entre els
altiplans laterals) i compren una àmplia franja al llarg deis cursos del Freser i del Ter, que
discorre per 20 municipis, dues comarques i dues demarcacions territorials.
Des de l'Ajuntament de Ripoll des del 2011 ha estat treballant activament per tal de poder
fer compatible el planejament previst en el PDU i les necessitats de la pròpia indústria i
empresa, que malauradament no es troba en el millar moment atesa la situació de crisi
econòmica que es viu en l'actualitat, de manera que aquest fet provoca l'existència d'un PDU
que difícilment s'executarà ateses les seves pròpies determinacions que fan inviable
econòmicament la inversió en el condicionament urbà de la colònia, fet que es demostra en
la manca de desenvolupament deis diferents sector assignats en el propi PDU fins a la data
malgrat el transcurs de 5 anys des de la seva entrada en vigor.
L'Ajuntament després diverses reunions amb els responsables d'urbanisme del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya no s'ha aconseguit obtenir una
resposta favorable a les inquietuds mostrades per alguns deis propietaris i possibles,
emprenedors, empresaris i industrials que voldrien dur a terme alguna activitat en aquests
espais, extrem que provoca una condemna a la runa patrimonial i urbanística d'aquestes
colònies. En efecte, no es pretén vulnerar cap tipus de normativa urbanística ni el propi
planejament previst però és deure de les administracions cobrir les necessitats dels
ciutadans i l'immobilisme d'un planejament elaborat en una època d'esplendor econòmic i
industrial no pot perpetuar-se en el temps, de manera que és procedent demanar l'adopció
de mesures urgents per tal de posar fi a una situació que està condemnada al fracàs, o bé si
es considera del tot irrenunciable el model de colònia que es disposa en el PDUCTF, establir
un règim transitori que habiliti a dura terme activitats, alleugerint la restricció d'usos i límits
que no obeeixen ni a les necessitats ni a les realitats actuals, permetre una diversitat en els
usos i mili orar els demés paràmetres que permetin que aquestes Colònies puguin, de forma
definitiva o transitòriament, sobreviure i evitar així que el valor patrimonial i social
d'aquestes colònies morí en un planificació no acorde amb les necessitats dels ciutadans.
Per tal de poder evitar que això succeeixi, l'Ajuntament de Ripoll, malgrat ésser coneixedor
de de la prevalença del PDUCTF, aprovà inicialment una modificació del planejament per tal
de regular un règim transitori, en tant no es desenvolupés el Pla Director i permetre així la
possibilitat de continuar subsistint i intentar rehabilitar espais dedicats a la indústria i a
l'empresa, si bé aquesta situació no es considera del tot idònia i definitiva
Disposició
El Ple Municipal resol:
1 0.2.1. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que
realitzi les modificacions oportunes per tal de poder disposar d'un PDUCTF que doni resposta
a les necessitats actuals i vigents de l'economia, modificant els paràmetres per afavorir la
implantació d'activitat industrial i empresarial.
1 0.2.2. Subsidiàriament i en el supòsit de no contemplar una revisió exhaustiva modificant
els paràmetres, establir un règim transitori que permeti amb les garanties legals oportunes,
l'establiment d'activitats i usos compatibles amb la indústria i l'empresa.
1 0.2.3. Comunicar aquesta resolució al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i a l'efecte corresponent.

1 0.2.4. Comunicar aquesta resolució als ajuntaments i consells comarcals afectats, pel seu
coneixement i a l'efecte que hi donin el suport corresponent.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat.

11. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica diferents temes de la gestió ordinària municipal:
-

Demà comencen la pavimentació dels carrers Mestre Sanz, Avda. Mariner i Fonoses. En
aquest darrer carrer posem l’enllumentat nou amb aportació del 70% dels veïns.
Hem reparat les clavegueres de dos veïns del poble que han de pagar les obres.
Els propietaris del Carburo han fet obres il·legals que han de retirar
Tenim a punt la Biblioteca amb subvenció de la Diputació de Girona.
El dia 25 hi ha un acta benèfic del Rotary Club del Ripollès en favor del Programa de
detecció del càncer de còlon i recte.

El Ple en queda assabentat.
12. Precs i preguntes
No n’hi ha
Com que no hi ha més temes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i
data dalt consignats.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

Vist i plau,
Alcalde president,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre
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