ACTA DEL PLE

Sessió Ordinaria
Núm. 03/2017
Dia: 23 de maig de 2017
Hora: 20.15h - 21.10h
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sr. David Sarsanedas Serrat
Regidors:
- Sr. Francesc Boïgues Codina
- Sra. Mercè Vilarmau Martín
- Sr. Narcís Pou Martí
- Sr. Oriol Amargant Bosch
- Sra. Gemma Iglesias Franch
- Sr. Amadeu Breva Teixidó
- Sr. Sergi Guardiola Planas
- Sr.Jaume Salas Orrit
- Sr. Francesc Xavier Farres Berenguer
Secretaria Interventora: Sra. Sara Jorda Casas
Ordre del dia:
1.- Lectura aprovació de l’acta núm. 02/2017 de la sessió ordinària del 28 de març de 2017
2.- Donar compte de les resolucions dictades entre el 23 de març al 18 de maig de 2017
3.- Proposta per aceptar la presa de possessió del Sr. Ramon Quer Madeo al càrrec de regidor en
substitució del Sr. Oriol Amargant Bosch
4.-Modificació del nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats
5.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 135/2017 d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2016
6.- Donar compte de l’informa de l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament de la Cellera
de Ter corresponent al primer trimestre de l’exercici 2017
7.-Proposta de modificació de l’ordenança fiscal nº23 reguladora de la taxa per la prestació de
serveis de l’escola bressol
8.- Proposta per aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost
Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari (Exp. 01 05 005 64 2017)
9.- Prendre coneixement de la renuncia del regidor de CAM Sr. Narcís Pou Martí
10.-Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
11.- Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya
12.- Assumptes urgents
13.- Informacions d’alcaldia
14.- Precs i Preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Al saló de sessions d'aqusta Corporació municipal es reuneix el Ple, en sessió
ordinaria, a les 20.15h del dia 23 de maig de 2017, passant a tractar els assumptes
inclosos en l'ordre del dia.
No assisteix el regidor Sr. Albert Melian Clot, justificant la seva abséncia
1.- Lectura i aprovació de l'acta núm. 02/2017 de la sessió ordinaria del 28 de
mar de 2017
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L'acta esdevé aprovada de conformitat amb l'article 91, apartat primer del ROF, per
unanimitat amb els nou vots favorables deis regidors assistents Srs. David Sarsanedas Serrat,
Francesc Bo"igues Codina, Mercé Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Gemma Iglesias
Franch, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Amadeu Breva Teixidó i Francesc
Xavier Farres Berenguer.
Es procedeixi a registrar-la en el corresponent Llibre d'actes de les sessions del Ple i fer
tramesa de la mateixa, degudament diligenciada, als Serveis Territorials de Governació
de la Generalitat a Girona i a la Subdelegació de l'estat a Girona, tot aixó als efectes legals
que correspongui
2.- Donar compte de les resolucions dictades entre el 23 de març al 18 de maig
de 2017 .

Es dóna compte de les resolucions d'alcaldia dictades entre el 23 de manç de 2017 al 18 de
maig de 2017, que es relacionen a continuació:
119

23/03/2017 ALCALDIA

CONV PLE ORDINARI 28032017

120

23/03/2017 SERVEIS SOCIALS

ATORGAMENT SAD SOCIAL

121

23/03/2017 SERVEIS SOCIALS

122

23/03/2017 NOVATILU

123

24/03/2017 ALCALDIA

124

24/03/2017 ALCALDIA

ATORGAMENT AJUT SOCIAL
ADJUDICACIO
CT
MENOR
SUBMINISTRAMENT DE CAUTXO PER LA
PLACETA
APROVACIO
BASES
CONCURS
FOTOGRAFIC JUVENIL
APROVACIO BASES CONCURS LITERARI
JUVENIL

125

24/03/2017 ALCALDIA

126

27/03/2017 ISERVEIS

127

27/03/2017 JUAN LÓPEZ

128

29/03/2017 ALCALDIA

129

29/03/2017 DIABLES PUIG D'AFROU

CONCESSIO
TARGETA
APARCAMENT
TITULAR NO CONDUCTOR
APROVACIO LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I
EXCLOSOS CONCURS OPOSICIO OFICIAL
DE LA BRIGADA
CONTRACTACIO
ESPECTACLE
DEL
CORREFOC

130

29/03/2017 ALCALDIA

INICI EXPEDIENT LIQUIDACIO EX. 2016

131

30/03/2017 CAN FANERA, SL

132

30/03/2017 NARCIS POU MARTI

COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL ANNEX
III - CARNISSERIA I SUPERMERCAT
PAGAMENT
A
JUSTIFICAR_CURSA
EXHAUST 2017

133

30/03/2017 ALCALDIA

CONV JGL

134

30/03/2017 ALCALDIA

CONV CONSELL MUNICIPAL

135

31/03/2017 ALCALDIA

APROVACIO DE LA LIQUIDACIO EX. 2016

136

31/03/2017 JORDI SERRAMITJA GARANGOU

CONCESSIO LLICENCIA OBRA MENOR CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA

137

31/03/2017 CARLES CORS

CESSIÓ MATERIAL I ESPAI

138

,31/07/2017 ROSA RAMOS

CESSIÓ TEMPORAL D'EQUIPAMENT

139

CRISTINA
31/07/2017 COLLELL

140

03/04/2017 JOAQUIM MELENDEZ

CESSIÓ SALA 2A PLANTA AJUNTAMENT
NOMENAMENT
PLAÇA
AUXILIAR
DE
BIBLIOTECA

04/04/2017 CONTROL STEWARD

ADJUDICACIO CONTRACTE SERVEIS DE
SEGURETAT FESTA MAJOR

SOL·LICITUD PROGRAMA Pt05 AVALUACIÓ
SALUBRITAT PISCINES D'ÚS PÚBLIC
ADJUDICACIO
CONTRACTE
SERVEIS
ASSESSORAMENT
JURIDIC
EN
CONTRACTACIO

MODROVEJO

I

141
142
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143

06/04/2017 GAS NATURAL CATALUNYA SDG

144

06/04/2017 FERRER&OJEDA

145

06/04/2017 JORDI ARIMANY BOIX

146

06/04/2017 JOSEP VILA RIGAU

147

07/04/2017 DIPUTACIÓ DE GIRONA

148

FRANCESC
11/04/2017 ISERN

XAVIER

RESOLUCIO RECURS DE REPOSICIO
ADJUDICACIO CONTRACTE ASSEGURANÇA
ACCIDENTS MEMBRES DE LA COMISSIO DE
FESTES
COMUNICACIÓ
TINENÇA
D'ANIMALS
DOMÈSTICS
NO
CONSIDERATS
DE
COMPANYIA - 12 OVELLES I 10 CABRES
CONCESSIO LLICENCIA OBRA MENOR CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA
RENUNCIA SUBVENCIO EXCLOSA DE
CONCURRENCIA
PUBLICA
COBERTA
PAVELLÓ

ENSESA SOL·LICITUD OCUPACIO TEMPORAL DE LA
VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES

149
ORDRE TRANSFERÈNCIA REBUTS ESCOLA
MUSICA - ABRIL'17

150

11/04/2017 ALCALDIA

151

11/04/2017 FRANCESC FERRES BERENGUER BAIXA DEL SERVEI DE BÚSTIA

152

11/04/2017 MªANGLES SERRAT

BAIXA DEL SERVEI DE BÚSTIA

153

12/04/2017 TOMÀS VILÀ

BAIXA DEL SERVEI DE BÚSTIA

154

12/04/2017 SPORTONE

BAIXA DEL SERVEI DE BÚSTIA

155

12/04/2017 SERRA I MOTA

BAIXA DEL SERVEI DE BÚSTIA

156

12/04/2017 ALCALDIA

157

12/04/2017 ALCALDIA

158

12/04/2017 ALCALDIA

159

12/04/2017 ALCALDIA

SOL·LICITUD
SUBVENCIÓ
DIPUTACIÓ
GIRONA PLA L'ACCIÓ 2017 - LÍNIA 1
INFORME SEGUIMENT PAES
RECTIFICACIO DE LES ACTUACIONS PAES:
NOVA ACCIO
SOL·LICITUD
SUBVENCIÓ
DIPUTACIÓ
GIRONA PLA L'ACCIÓ 2017 - LÍNIA 3
MILLORA DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA
ESCOLA JUNCADELLA

160

12/04/2017 ALCALDIA

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A
DISPOSAR ESTABLIMENT NO PERMANENTS

161

12/04/2017 ALCALDIA

DENEGACIÓ
DE
LLICÈNCIA
PER
A
DISPOSAR ESTABLIMENT NO PERMANENTS

162

12/04/2017 JOAN MALDONADO CHUIQUILLA

ADJUDICACIO PLAÇA OFICIAL BRIGADA
MUNICIPAL

163

12/04/2017 AURORA BOHIGAS SALA

164

12/04/2017 ALCALDIA

165

12/04/2017 ALKIRENT

ARRENDAMENT WC FESTA MAJOR

166

12/04/2017 CAMPIKIPUGUI

ADJUDICACIO ACTUACIO MUSICAL

167

12/04/2017 ALCALDE

BAIXA D'OFICI PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA
AL PADRÓ D'HABITANTS

168

13/04/2017 ALCALDIA

CONV JGL 18042017

169

13/04/2017 ALCALDIA

CONV CONSELL 18042017

170

18/04/2017 ZURRASPAS

ARRENDAMENT DE CARPA DESMUNTABLE

171

18/04/2017 ALCALDIA

172

18/04/2017 ALCALDIA

LLICENCIA ESTABLIMENT PERMANENT
DESMUNTABLE_CARPA DE CIRC
CONTRACTACIO
ACTUACIO
MUSICAL
OCCITANS

173

18/04/2017 ALCALDIA

SERVEI DE CONTRACTACIO CONTROLS I
SEGURETAT FESTES DEL ROSER

174

SALA
D'ESPECEJAMENT
18/04/2017 SAGUÉ, SL

175

18/04/2017 ALCALDIA

BAIXA AL CENS D'ANIMALS DOMÈSTIC
TRIBUNAL
QUALIFICADOR
"BRIGADA
MUNICIPAL"

J.
CONTRACTACIO GRUP MUSICAL
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176

CESSIÓ TEMPORAL
18/04/2017 COLLA DE GEGANTS I GRALLERS MATERIAL

D'EQUIPAMENT

I

177

19/04/2017 RICARD CORS I BOIX

178

19/04/2017 SONIA CAPARROS

179

19/04/2017 MERCE VILARMAU

CONCESSIO PRIMERA OCUPACIO PARCIAL
HABITATGE PG. ESTACIO
PAGAMENT
A
JUSTIFICAR_DESPESES
ESCOLA BRESSOL
PAGAMENT A JUSTIFICAR_CANVI BARRA
FESTA DEL ROSER

180

19/04/2017 ALCALDIA

ATORGAMENT AJUT SOCIAL

181

19/04/2017 ALCALDIA

ATORGAMENT SAD SOCIAL

182

20/04/2017 ALCALDIA

APROVACIO EXP INCORPORACIO
ROMANENTS DE CREDIT

183

20/04/2017 ALCALDIA

APROVACIO PLA DE TRESORERIA 2017

184

26/04/2017 JORDI SERRAMITJA GARANGOU

EXP PROTECCIÓ LEGALITAT URBANISTICA
OBRES SENSE LLICENCIA

185

27/04/2017 ALCALDIA

CONV JGL

186

27/04/2017 ALCALDIA

CONV CONSELL

187

27/04/2017 SERRAMITJA GARANGOU S.L

INHUMACIO CEMENTIRI MUNICIPAL

188

27/04/2017 SERRAMITJA GARANGOU S.L

INHUMACIO CEMENTIRI MUNICIPAL

189

27/04/2017 SERRAMITJA GARANGOU S.L

INHUMACIO CEMENTIRI MUNICIPAL

190

27/04/2017 SERRAMITJA GARANGOU S.L

INHUMACIO CEMENTIRI MUNICIPAL

191

02/05/2017 SERRAMITJA GARANGOU S.L

INHUMACIO CEMENTIRI MUNICIPAL

192

02/05/2017 CONCEPCIÓN RAYA GINÉS

CONCESSIÓ DE NÍNXOL

193

04/05/2017 LLUIS ROVIRA CASALS

CONCESSIO
TARGETA
TITULAR NO CONDUCTOR

194

MARIA
BLANCA
04/05/2017 PERALBO

DE

APARCAMENT

196

RODRÍGUEZ CONCESSIO
TARJETA
APARCAMENT
TITULAR NO CONDUCTOR
COMUNICACIÓ
TINENÇA
D'ANIMALS
DOMÈSTICS
NO
CONSIDERATS
DE
04/05/2017 ELENA ORRI REGÀS
COMPANYIA - 5 CAVALLS
RETORN
FIANÇA
DE
RESIDUS
COMUNICACIO
OBRA
CONVERTIR
FINESTRA EN PORTA I POSAR UNA VALLA A
05/05/2017 AMADEU BREVA TEIXIDO
LA FINCA

197

05/05/2017 ALCALDIA

198

05/05/2017 ALCALDIA

199

05/05/2017 AGRIMARES, SL

ORDENAR PAGAMENT PREMIS CONCURS
FOTOGRÀFIC DE SANT JORDI 2017
RETORN
FIANÇA
DE
RESIDUS
COMUNICACIO OBRA - SUBSTITUCIÓ DE
PAVIMENT D'UNA PART DE LA NAU

200

05/05/2017 JOAN LISTE

EXP. PROTECCIO LEGALITAT URBANISTICA
FINCA LES POMERES

201

08/05/2017 DIPSALUT

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ MANTENIMENT
PARCS URBANS I ITINERARIS SALUDABLES

202

08/05/2017 BANCO SABADELL, SA

ESMENAR DEF - RETORN AVAL BANCARI

195

ORDENAR PAGAMENT PREMIS CONCURS
LITERARI DE SANT JORDI 2017

207

CONSTRUCCIONS&INNOVACIONS CADUCAR
EXP
OBRA
MENOR
08/05/2017 ACTIVES, SL
INSTAL·LACIÓ DE TANCA METÀL·LICA
TANCAR EXP DE PROTECCIÓ DE LA
SALA
D'ESPECEJAMENT
J. LEGALITAT URBANISTICA OBRES SENSE
09/05/2017 SAGUÉ, SL
LLICÈNCIA
ESMENAR DEFICIÈNCIES LLICENCIA OBRA
MAJOR REHABILITACIÓ CAN CARRERAS
10/05/2017 JOSEP MORILLAS CABRERIZO
DEL PASTERAL
ORDRE TRANSFERÈNCIA REBUTS ESCOLA
11/05/2017 ALCALDIA
MUSICA - MAIG'17
CONVOCATORIA
CONSELL
MUNICIPAL
11/05/2017 ALCALDIA
16052017

208

11/05/2017 ALCALDIA

203

204

205
206

CONVOCATORIA JGL 16052017
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209

11/05/2017 JOSEP VILA RIGAU

DEVOLUCIÓ RETORN FIANÇA DE RESIDUS OBRA MENOR CONSTRUCCIÓ D'UNA
PISCINA

210

12/05/2017 JORDI SERRAMITJA GARANGOU

AMPLIACIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR PER
CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA

211

15/05/2017 AEIG PUIG D'AFROU

CESSIO
TEMPORAL
MUNICIPAL SALA DE PLENS

212

15/05/2017 MARBRES LA CELLERA SC

ALTA DEL SERVEI DE BÚSTIA

213

JOSEP CORNELLÀ I SERRANO,
15/05/2017 SC
ALTA DEL SERVEI DE BÚSTIA

214

MIGUEL
16/05/2017 ANJOS

215

16/05/2017 TALLER MECÀNIC MORERA, SCP

DOS

SANTOS

EQUIPAMENT

DOS
PARADA FESTA DEL PASTERAL
COMUNICACIÓ
LLICÈNCIA
PRIMERA
OCUPACIÓ I UTILITZACIÓ D'UN NAU
INDUSTRIAL

El Ple en pren coneixement.
3.- PROPOSTA PER ACCEPTAR LA PRESA DE POSSESIÓ DEL SR. RAMON QUER
MADEO AL CÀRREC DE REGIDOR EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. ORIOL AMARGANT
BOSCH
Presenta la proposta el Sr. Alcalde que com ja se sap l’oriol amargant va presentar la seva
renúncia en l’últim ple i se li va acceptar, ara s’ha d’anomenar a la persona que el substitueix que
és el Sr. Ramon Quer.
Exp. 01 07 001 07 2017
Vist que ll’Ajuntament, per Acord del Ple celebrat en sessió ordinaria de data 28 de març
de 2017, va acordar la presa de coneixement de la renúncia voluntaria del Sr. Oriol
Amargant Bosch del lloc de Regidor a l'Ajuntament per motius personals, així com les
renúncies anticipades deis Srs. Pere Masmiquel Pidemont i Jordi Boix Tura, en
compliment de l'article 9.4 del Reial decret 2586/ 1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats
LocaIs.
L'Ajuntament en data 31 de marc;de 2017 (RS 2-2016-000513) va sol·licitar a la Junta
Electoral General que li fossin enviades les credencials del Sr. Ramon Quer Madeo,
següent en la llista de les eleccions municipals celebrades en data 24 de maig de
2015.
Aquestes credencials van ser rebudes per l'Ajuntament el día 2 de maig de 2017 (RE 12017-001016) d'entrada en el Registre General de l'Ajuntament.
En data 3 de maig de 2017 es va notificar fefaentment al Sr. Ramon Quer Madeo la
recepció de les credencials expedides per la Junta Electoral Central i es trasllada un
exemplar en blanc de cadascuna de les modalitats de declaració de béns patrimonials i
activitats, segons els models aprovats pel Ple de corporació de data 16 de maig de 2011,
perqué fossin presentades davant de secretaria.
En data 10 de maig de 2017 es va presentar les declaracions davant la secretaria de
l'ajuntament
El Ple de la corporació per unanimitat deis seus membres assistents ACORDA :
PRIMER.- Acceptar la presa de possessió del Sr. Ramon Quer Madeo del carrec de Regidor
de CAM-AM de l'Ajuntament de la Cellera de Ter en substitució del Sr. Oriol Amargant
Bosch després de la renúncia voluntaria d'aquesta .
1 per a aixó i complint amb el procediment legalment establert, !'Alcalde passa a preguntar
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al Sr. Ramon Quer Madeo si:
«Jureu o prometeu per la vostra consciencia i honor complir fídelment les oblígacíons del
carrec de Regidor de /'Ajuntament de la Cellera de Ter amb lleialtat al Rei, · i guardar i fer
guardar la Constitucíó, com norma fonamental de l'Estat í l'Estatut d'Autonomia de Catalunya»
El Sr. Ramon Quer Madeo contesta a la pregunta: "per imperatíu legal ho prometo"
El Sr. Ramon Quer Madeo s'incorpora a la sessió del Ple.
4.- PROPOSTA DELS NOMENAMENT S DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ELS ÒRGANS COL·LEGIATS.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde qui explica que s’ha de procedir a modificar el representant
de la corporació en els òrgans col·legiats on estava anomenat el Sr. Oriol Amargant
Per acord del Ple de la corporació en sessió extraordinaria de data 3 de juliol de 2015 es va
aprovar el nomenament de representants d'aquesta corporació en les entitats, institucions
i organismes que forma part d'ajuntament.
Vist que en data 13 de març de 2017 el Sr. Oriol Amargant Bosch va presentar la seva
renúncia al carrec de regidor de l'ajuntament i en el Ple municipal de data 28 de mar9 de
2017 se'n va prendre coneixement i vist que en el Ple d'avui el Sr. Ramon Quer Madeo
pren possessió del càrrec de regidor.
Ates que cal modificar algun deis nomenament de representació de l'ajuntament en els
diferents órgan col·legiats.
D'acord amb el que preveu l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Régim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció deis següents ACORDS:
Primer:- Modificar els següents representats de l'Ajuntament en les entitats i organismes,
que s'indiquen, d'acord amb les previsions contingudes en els estatuts i reglaments pels
quals es regeixen:

Entitat/ Organ CoHegiat
Comunitat de Regants
Consorci Vies Verdes
Consorci del Ter

Representant
Ramon Quer Madeo
Francesc Boïgues Codina
Francesc Boïgues Codina

Facultar a ll’alcalde per actuar de suplent en cadascun d'aquests entitats i organismes en cas
d'absencia del seu titular.
Segon:- Comunicar aquest acord als regidors afectats i entitats corresponents.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat deis membres assistents amb els
deu vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc Boïgues Codina,
Merce Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Ramon Quer Madeo, Gemma Iglesias Franch, Sergi
Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Amadeu Breva Teixidó, Francesc Xavier Farres
Berenguer.
5- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM 135/2017 D’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2016
Presenta la proposta el regidor d’hisenda qui informa que en l’últim ple es va informar que s’estava
treballant en el tancament de la liquidació de l’exercici 2016, que es va tancar el 31 de març i ja
s’ha enviat al ministeri d’hisenda i a la generalitat. Bàsicament donem compte del decret
d’aprovació on es tanca l’any pressupostari. Hi ha sempre hi ha uns pressupostos inicials que
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pateixen una sèrie de modificacions normalment a l’alça per la incorporació de romanents
d’exercicis anteriors. Resumidament el pressupost inicial de despeses era de 1.705.615,65 i
l’execució de despesa ha estat de 1.805.211,79 uns 100.000 euros per sobre i l’execució
d’ingressos 2.073.134,63 també per sobre del pressupostat, a nivell de despesa s’ha executat en
la línia del que s’havia pressupostat, però amb l’estalvi de les partides que no s’han executat i
degut també a l’obtenció de majors ingressos dels inicialment previstos, s’ha amortitzat préstec.
Això té la explicació perquè en aquesta anualitat es van ingressar els diners de la renúncia de la
subvenció del PUOSC del carrer doctor codina, i una part concretament 80.000€ es van destinar a
reduir a endeutamemnt, també ha final d’any es va rebre una part de la subvenció FEDER del
programa de viure el poble, que es va destinar també a reduir l’endeutament del préstec pont que
s’havia concertat per fer aquesta operació. La liquidació de l’exercici ha donat el resultat
pressupostari positiu de 308.000€, és la reserva que té l’ajuntament, si cobressim tots els que ens
deuen i paguessim tot el que deben.
S'han fet tots els càlculs corresponents de ratios, estalvi net... i s'ha tramés al ministeri.
Sense més intervencions es llegeix la proposta:
Es dóna compte als assistents del Decret d'alcaldia núm. 135/2017 de data 31 de març de 2017,
pel qual s'aprova la liquidació de l'exercici 2016 i que transcrit literalment diu:

"DECRET D'ALCALDIA NÚM.135/2017 Exp.0105 005 22
2017

ANTECEDENTS
1.1 En data 29 de març l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la
corporació.
1.2 En data 30 de març la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del
pressupost del 2016.
1.3. En data 31 de març la secretària interventora va emetre informe sobre el
compliment deis resultats obtinguts a la liquidació i sobre el calcul dels objectius del
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despasa i del límit del
deute de la llquidació del pressupost de l'exercici 2016.
1.4 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següe.nt resultat:

1.4.1. Respecte al pressupost de despeses:
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

1.705.615,65
613.587,20
2.319.202,85
1.828.882,89
1.828.882,89
1.805.211,79
1.708.787,54
1.708.787,54
96.424,25

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

209.210,64
0
156.632,68
52.577,96

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

149002,21

1.4.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

1.705.615,65
613.587,20
2.319.202,85
2.073.134,63
31.384,91
31.384,91
1.854.460,35
218.674,28

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

583.102,01
206,21
182.996,33
399.899,47

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

618573,75

1.4.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS
RECONEGUTS
NETS

a. Operacions corrents
1.919.416,14
153.718,49
b. Altres operacions no financeres
2.073.134,63
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
0,00
3. Passius financers
0,00
2.073.134,63
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCIC
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per
a despeses grals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

2016

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTOS

RESULTAT

1.327.562,47
145.974,02
1.473.536,49
0,00
331.675,30
1.805.211,79

591.853,67
7.744,47
599.598,14
0,00
-331.675,30
267.922,84
7003,86
158608,21
124963,46
308.571,45

1.4.4. Romanent de tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupos
(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupos
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

IMPORTS ANY2016
523.778,84
626.984,99
218.674,28
399.899,47
8.411,24
0,00
225.197,87
96.424,25
52.577,96
76.195,66
0,00
0,00
0,00
0,00
925.565,96
174.337,64
234.629,11
516.599,21

1.4.5 Romanents de credit:
El total de romanents de crédit ascendeix a 490.319,96€ . Els No incorporables
ascendeixen a 87.961,68, i els incorporables estan composats pels romanents d'incorporació
obligatoria i voluntaria . Els d'incorporació obligatoria figuren com a ajustos en l'estat del
Romanent de tresoreria anterior, a l'epígra III. Excés de finançament afectat:
- lncorporació obligatòria: Són aquells credits que han estat finançats amb recursos
afectats, amb el següent detall:

Aplicació pressupostaria
151 62700 POUM
165 61901 INV. ENLLUMENAT

lmport
12.498,00€
10.000,00€
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011 91301 PRESTEC PONT
TOTAL

212.131,11€
234.629,11€

- lncorporació voluntària per import de 167.729,17€ deis quals 23.671,10 són
compromesos i 144.058,07 no estan compromesos .
Aquests credits d'incorporació voluntaria s'incorporaran , si existeixen recursos suficients,
una vegada acordada la distribució del superàvit.
1..4.6 Calcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació
del pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superavit pressupostari.
El calcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté
per diferencia entre els imports deis capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de
despeses, previa aplicació deis ajustes motivats per la diferencia de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostaria.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 559.193,50€ d'acord
amb
el següent detall:
Quadre 1.
l'estabilitat

Càlcul

de

Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades

2.073.134,63
1.473.536,49
599.598,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.032.729,99
1.473.536,49

Capacitat de finançament

559.193,50

-48.816,80
8.412,16
0,00

1.4.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa , caldra comparar l'import maxim establert en la liquidació del 2015 amb aquell que
es desprén de la liquidació del 2016.
La despesa computable de l'exercici 2016 sera la no financera , exclosos els interessos
del deute, la part de la despesa finangada amb fons finalistés procedents d'Administracions
Públiques i transferéncies vinculades als sistemes de finan<;:ament de les Corporacions
Locals, les despeses finangades amb superavit de la liquidació i, si escau, aplicarem els
ajustes que estableix la tercera edició de la "Guia per la determinació de la Regla de la
despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 Organica d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera per a les Corporacions Locals", de la IGAE.
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Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015
aplicarem la taxa de referencia de creixement del PIS a mig termini de
espanyola que del 2015 al 2016 és del 1,80% i, si s'escaú, afegirem els
normatius amb caracter permanent (i analogament les disminucions de
avalades per canvis normatius).

a la qual
l'economia
increments
recaptació

En el quadre següent es detallen els calculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2016 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local compleix la Regla de la despasa amb un marge de 70.969,84€.

Càlcul Regla de despesa (en termes consolidats)

Import

Despeses no financeres (1a 7) exercici 2015 (OR) –int.deute

1.926.221,60

(+/-) Ajustos SEC

0,00

(-) Despesa finançada amb fons finalistes AAPP 2015

511.736,60

(-) Despesa en Inv.Fin. Sostenibes finançades amb RLTG

2.588,55

A) TOTAL BASE DESPESA COMPUTABLE 2015

1.411.896,45

B) Taxa de referència per a 2016 (1,80%)* (A)

25.414,14

C) DESPESA MÀXIMA COMPUTABLE 2015 (A+B)

1.437.310,59

(+) increments/(-) disminucions de recaptació

129,13

D) TOTAL LÍMIT DESPESA NO FINANCERA 2015

1.437.439,72

Despeses no financeres (1 a 7) exercici 2016 (OR)

1.473.536,49

(+/-) Ajustos SEC

0,00

(-) Interessos de deute (cap. 3) 2016

9.941,32

(-) Despesa finançada amb fons finalistes AAPP 2016

96.736,30

(-) Despesa per Inv. Fin. Sostenibles amb RLT general
(destí excepcional del superàvit de 2015)
E) TOTAL BASE DESPESA COMPUTABLE 2015

388,99
1.366.469,88

F) COMPLIMENT (+)/ INCOMPLIMENT (-) (D-E)

70.969,84

1.4.7. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.4.7.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de
l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals
es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats
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El volum de deute viu a 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
1
2

(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
1.919.416,14
(-) CCEE, QQUU, Altres..
0,00
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-34)
1.919.416,14
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
717.251,00
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
0,00
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
37,37%

3
4
5
6

1.4. 7.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre ha estat de -6,82 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,
s’hauran de determinar:
-

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant
l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos
liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
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d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el
qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 en els termes que figura en l’apartat 1.4
dels antecedents.
2.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
A la Cellera de Ter, 31 de març de 2017
El Ple en pren coneixement
6.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER CORRESPONENT AL
PRIMER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2017

Presenta la proposta el regidor d’Hisenda qui explica que es tracta de donar compte de les dades
que s'han tramés al ministeri referent a l'execució del primer trimestre, del calendari de tresoreria, el
deute viu i la previsió d'endeutament a 10 anys vista. Són fitxers que es generene directament de la
comptabilitat, al prinicpi d'any hi havien 523.778,84€ de fons líquids, s'han fet pagaments i
cobraments i el final del trimestre hi han 430.262,21€ això vol dir que s'han fet més pagaemts que
cobraments aquest primer trimestre.
També s’ha fet una previsió de pagaments i cobraments del proper trimestre (abril, maig i juny) hi ha
un previsió de cobraments de 934.919,83€ i una previsió de pagaments de 906.246,69 i una previsió
de uns fons líquids al final de període de 500.794,24€, d'alguna manera amb aquesta tramesa de
dades s'anticipa l'estat de la tresoreria la llarg dels trimestres. També s'informa de l'estat del deute viu
a final del trimestre, hem acabat el trimestre amb un endeutament de 691.808,32€ i es fa una
previsió d'amortització del deute del proper trimestre, també s'informa de les amortitzacions que hi
hauran en els pròxims 10 anys, hi ha una caiguda en el 2020 perquè molts préstecs finalitzen en
aquesta anualitat.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
L'Ordre HAP/2105/2012 , d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostaria i sostenibilitat financera, en la seva redacció donada per l'Ordre
HAP/2082/2014 , de 7 de novembre, determina les obligacions trimestrals de subministrament
indicant que abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any
s'ha de trametre la informació que es relaciona a l'article 16 de la mateixa Ordre, si bé els
ajuntaments de població no superior a 5.000 habitants queden exclosos del compliment de
l'obligació de subministrament d'informació trimestral, excepte la informació relativa al calendari
i pressupost de tresoreria, deute viu i la seva estimació en els proxims deu anys.
Atés que l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man , pel qual s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, ens diu:
"lnformació periódica per al ple de la corporació. La intervenció de l'entitat local, per conducte
de la presidenci a, tramet al ple de l'entitat informació de l'execució deis pressupostos i del
moviment de la tresoreria per operacions pressupostaries independent s i auxiliars del
pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que estableixi el ple."
Havent-se elevat al Ple la informació deis trimestres anteriors remesa al Ministeri.
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Es dóna compte el Ple,
Primer:- De l'execució del pressupost corresponent al primer trimestre de l'exercici 2017
tramés per aquest l'ajuntament en data 26 d'abril de 2017 , al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques , mitjanc;ant els formularis habilitats a l'efecte i que es detallen a continuació, els quals
consten en l'expedient:
Calendari i pressupost de tresoreria
Deute viu i previsió de venciments del deute.
Perfil de venciment del deute en els proxims 1O anys.
Segon:- Es dóna compte de !'informe de la secretaria interventora de data 26 d'abril de 2017
sobre l'execució trimestral del pressupost, 1r trimestre que transcrit literalment diu:
"INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIO
Assumpte: lnformació execució primer trimestre del pressupost 2017
Adrecat: al Ple

En compliment del que es disposa en la legislació vigent, emeto el següent INFORME en relació
amb el COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT
D'INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 1
SOSTENIBILITAT FINANCERA -LOEPYSF- DESENVOLUPADA PER L'ORDRE HAP/2105/2012
PRIMER.- Legislació aplicable:
La Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera
-LOEPYSF-,regula el principi de transparenciacom a base del funcionament de les
Administracions Públiques, i per a aixó resulta clau la rendició de comptes i el control de la
gestió pública per contribuir a generar confian9a en correcte funcionament del sector públic. La
importancia d'aquest principi ha portat al legislador a establir en l'article 6 de la citada Llei
Organica 2/2012 , de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera
LOEPYSF-, l'obligació de les Administracions. Públiques de subministrar tota la información
necessaria per al compliment de les disposicions de la citada Llei, i de les normes i
acords que s'adoptin en el seu desenvolupament, i garantir la coherencia de les normes i
procediments comptables, així com la integritat deis sistemes de recopilació i tractament de les
dades.
El desenvolupament reglamentari al fet que es refereix el anterior article, ho ha realitzat el
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligadons de subministrament d'informació
previstes en la LOEPSF, i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament
d'informació , s'ha recollit en el seu article 16 en la seva redacció donada per l'Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre.
Els articles 14 i 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF, en la seva
redacció donada per l'Ordre HAP/2082/2014, sobre obligacions mensuals i trimestrals de
subministrament d'informació de les Comunitats Autónomes i les Corporacions Locals, en
relació amb l'article 4 imposen la centralització del compliment de l'obligació de remissió i
recepció d'informació "En les Corporacions Loca/ s, Ja intervenció o unitat que exerceixi les
seves funcions" i Administracions Públiques de conformitat amb els mitjans i procediments
previstos en l'art. 5 (art. 4.4 de l'Ordre HAP/2105/2012 afegit per l'Ordre HAP/2082/2014).
L'article 16.10 de l'Ordre HAP/2082/2014 "obligació trimestral de subministrament
d'informació" diu que en els tres primers trimestres de cada any, queden excloses del
compliment de la obligació de subministrament d'informació trimestral, les corporacions
locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al calendari i
pressupost de tresoreria, deute viva i la seva estimació en els proxims deu anys.
SEGON.- Compliment de l'obligació de remissió d'informació
Página 14 de 26

De conformitat amb el regulat en l'article 4 de la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat PressupostariaSostenibilitat Financera -LOEPYSF-, i el desenvolupament del
mateix realitzat per l'Ordre HAP/2 105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en .la LOEPSF, i en concret amb el
contingut deis articles 4 i 16 de la mateixa, en la seva redacció donada per l'Ordre
HAP/2082/2014 , la lntervenció Municipal (o órgan equivalent al País Base i Navarra)
ha complert amb la seva obligació de remissió de subministrament de la informació
trimestral corresponent el primer trimestre del 2017 dintre del termini i en la forma
escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques a través de la plataforma . telematica habilitada en la "Oficina
Virtual de les Entitats Locals", consta en l'expedient el justificant de fa seva remissió.
TERCER.- Justificació de l'informe i del seu coneixement pel Ple
En la legislació citada no consta expressament que d'aquesta informació hagi d'adonar-se compte
al Ple de la Corporació, en la informació del 2º trimestre de 2013, el formulari F.3.5“Comunicació
de dades i signatura d'Informe d'Avaluació compliment d'objectius Llei Orgànica 2/2012”, de la web
i de la Guia realitzada pel Ministeri, expressament deia que de l'Informe d'avaluació ha de tenir-ne
coneixement el Ple d'aquesta Corporació. No obstant això, aquesta observació no es fa constar ni
en la Guia ni en el formulari citat per a aquest trimestre.
No obstant això, el Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL- (art. 207 ), estableix l'obligació
de remetre al Ple de l'Entitat la informació de l'execució dels pressupostos i del moviment
de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de
la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi, havent-se elevat al
Ple la informació dels trimestres anteriors remesa al Ministeri.
Per l'exposat, es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè s'adoni al Ple de la Corporació si
es considera oportú, amb els formularis remesos, i s'annexen al present informe calendari i
pressupost de tresoreria i el deute viu i venciment mensual previst en el pròxim trimestre i perfil del
venciment del deute en els pròxims 10 anys).
D'altra banda, el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, que desenvolupava la Llei 18/2001,
d'Estabilitat Pressupostària, establia en el seu article 16.2 l'obligatorietat d'emetre informe
d'Intervenció de compliment de l'objectiu d'estabilitat i adonar al Ple en els supòsits d'expedients de
modificació de crèdits. En l'actualitat, després de l'entrada en vigor de la LOEPISF i l'Ordre
Ministerial de desenvolupament sobre les obligacions de subministrament d'informació, segons
manifestacions emeses per la Sotsdirecció General d'Estudis i Finançament de les Entitats Locals,
la verificació del compliment dels objectius d'estabilitat i de la regla de despesa no és requisit previ
necessari per a l'aprovació dels expedients de modificació, sinó que procedeix l'actualització
trimestral de l'informe d'intervenció de compliment dels objectius al fet que es refereix l'Ordre
HAP2105/2012. Càlcul del que pot derivar-se de manera preceptiva l'elaboració d'un Pla Econòmic
Financer per incompliment d'objectius, encara que actualment el Ministeri sosté que només si es
constata l'incompliment en la liquidació pressupostària és obligatori elaborar i aprovar formalment
un pla econòmic financer.
QUART.- Contingut de la informació.
La informació a subministrar per donar compliment a l'obligació de remissió, és la
que s'ha materialitzat en els formularis que ha dissenyat la Sotsdirecció General
d'Estudis i Financ;ament d'Entitats Locals, emplenats a través de !'Oficina
Virtual abans citada.
CINQUÈ.- Aspectes més significatius
5.1 Calendari i pressupost de tresoreria a final del trimestre vençut.
Pressup. Corrent
Fons líquid a l’inici del període

Pressup.Tancat TOTAL
523.778,84
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Cobraments pressupostaris
Cobraments no pressupostaris
Cobraments
pendents
d’aplicar
Pagaments pressupostaris
Pagaments no pressupostaris
Pagaments
realitzats
pendents d’aplicació
Fons líquids al final del
període

139.163,80
42.549,90
28.398,60

93.268,58
0,00
0,00

232.432,38
42.549,90
28.398,60

252.010,34
46.522,12
20.404,51

77.960,54
0,00
0,00

329.970,88
46.522,12
20.404,51
430.262,21

Previsions de tresoreria trimestre en curs:
abril
Cobraments
pressupostaris
Cobraments
no
pressupostaris
Cobraments
pendents d’aplicar
Pagaments
pressupostaris
Pagaments
no
pressupostaris
Pagaments
realitzats pendents
d’aplicació
Fons líquid final
període

maig

176.000,00 63.000,00

338.474,38

Previsió
a
d’exercici (31/12)
934.919,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.700,32 185.702,09

243.211,08

906.248,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

472.123,10

500.794,24

499.561,89 376.859,80

juny

fi

5.2 Deute viu i previsió de venciment del deute
Deute
viu
final Venciment previst
trimestre vençuts
abril
691.808,32
1.873,69

maig
1.875,46

juny
27.878,08

5.3 Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys.
Concept
e
Emissio
ns
de
deute
Operaci
ons amb
entitats
de crèdit
Deute
amb
AAPP
Altres
operacio
ns
de
crèdit
Total
vencime
nts

Venciments previstos en l’exercici
2018
2019
2020
2021

2022

2023

2024

2025

2026

202
7

135.439
,76

130.798
,57

72.161,
31

54.819,
78

54.819,
78

54.819,
78

54.819,
78

34.566,
74

10.650,
33

0,0
0

135.439
,76

130.798
,57

72.161,
31

54.819,
78

54.819,
78

54.819,
78

54.819,
78

34.566,
74

10.650,
33

0,0
0
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SISÈ.- Conclusió de l’informe
Amb les dades d'execució pressupostària existents a 31 de març de 2017, amb les estimacions i
càlculs realitzats sobre la base dels mateixos, i amb les excepcions efectuades anteriorment, tal
com es desprèn dels formularis del Ministeri, l'Ajuntament ha complert amb la obligació trimestral
de comunicació de la informació relativa al calendari i pressupost de tresoreria, deute viu i la seva
estimació en el pròxim deus anys, de conformitat amb el que disposa l’article 16.10 de la Ordre
HAP/2082/2014.
Per tot això, del present informe es dóna trasllat a Regidoria d’Hisenda perquè, per conducte de
l'Alcaldia, es procedeixi, si ho estima oportú, a la seva elevació al Ple de la Corporació perquè en
prengueu coneixement i efectes oportuns.
La secretària interventora
Sara Jordà Casas
CELLERA DE TER, LA , 26 d'abril de 2017
7.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA BRESSOL
Presenta la proposta la regidora d'educació qui explica que l'any passat es van modificar les taxes
de l'escola bressol, en el que es va eliminar la quota de mitja jornada, oferint una sola modalitat de
jornada, la complerta, però es mantenia la diferència entre empadronats i no empadronats, amb
aquesta proposta de modificació s'equiparen els preus i s'elimina la diferenciació de preus entre
empadornats i no empadonats a la Cellera. Si bé, alhora de baremar es donen més punts als
empadronats a la cellera però també es donen als mateixos punts als pares que treballin a la
Cellera, si bé de cares l'any que bé es mirant d'introduir criteris propis de baremació, però abans
s'haurà de sol·licitar al departament d'educació.
Sense més intervencions es llegeix la proposta:
Exp. 01 05 002 65 2017
Per Providència de l’Alcaldia de data 15 de maig de 2017 s’ha resolt iniciar expedient administratiu
de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’escola
bressol.
L’objecte d’aquesta modificació és la eliminació de la diferenciació de quotes entre empadronats i
no empradonats.
S’ha donat compliment a la mateixa, i s’ha redactat la Proposta de modificació de l’esmentada
Ordenança fiscal en els termes sol·licitats i s’ha incorporat el corresponent informe de secretaria
intervenció, en relació al procediment administratiu a seguir per a la pràctica de l’esmentada
modificació.
Fonaments Jurídics
l. O'acord amb el que preveu la Oisposició addicional quarta, apartat 3, de Ja L/ei 5812003, de
17 de desembre, general tributaria (endavant, LGT), i /'article 12.2 del Text refós de Ja L/ei
reguladora de les hisendes /oca/s, aprovat pe/ Reía/ Oecret Legislatiu 212004, de 5 de
marg (en endavant TRLRHL), les entitats locals podran, dins de / 'ambit de les seves
competencies, adaptar i desenvolupar la normativa tributaria mitjanqant / 'aprovació o
modificació de les ordenances fiscals.
11. Els articles 15 a 19 del TRLRHL regulen el procediment per a /'aprovació i modificació de
les ordenances fiscals reguladores deis tribuis locals
111. Respecte a les taxes, l'article 24.2 de TRLRHL en relació amb el 25 de la mateixa /leí ,
determina que /'import de taxa no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible
del servei o activitat del que es tracti, i que /'acord en qüestió s 'ha d'adoptar a la vista deis
informes tecnics económics corresponents .
Página 17 de 26

IV. L'article 17.2 del TRLRHL estab/eix que els ens loca/s publicaran els anuncis d'exposició
deis acords provisionals adoptats en el BOP i al tauler d'anuncis de J'ajuntament durant un
termini mínim de trenta dies habils comptats des del día següent al de la seva publicació.
V. En els termes previstos a l'article 18 del TRLRHL, els que tinguin un interés directe o
resultin afectats podran ex aminar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes durant el període d'exposició pública de les ordenances .
VI. El mateix article 17.3 dísposa que finalitzat el període d'exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords s'entendran definitivament aprovats, i s'hauran de
publicar, junt amb el text íntegre de la modificacíó, en el butlletí oficial de la províncía.
VII. L'article 85 de la LGT estableix que l'Administraci ó, en compliment del deure d'assistencia i
informació als obligats tributaris.

Tenint en compte que la competencia per a aprovar aquesta modificació d'ordenan9a fiscal
és el Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria simple del número
legal de membres d'acord amb el que disposen els articles 22.2 d) i 47 .1 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim local (LRBRL), atenent al que disposa l'art.
175 del Reglament d'organització, funcionament i régim jurídic deis ens locals, es proposa al
Ple de la corporació l'adopció deis següents:
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació deis articles 4.2 de l'Ordenan9a fiscal nº23
reguladora de la taxa per la prestació deis serveis d'escola bressol, en els termes proposats.
(s'adjunta com annex la proposta).
SEGON.- Sotmetre a informació pública aquest acord provisional, i la modificació de
l'ordenanc;:a fiscal, per un període de trenta dies habils, mitjan9ant anuncis, que haura de
publicar-se al tauler d'anuncis de l'Entitat Local i al Butlletí Oficial de Girona a l'efecte de
reclamacions .
TERCER.- Elevar automaticament a definitiu el present acord, en el supósit, que no es
presentessin reclamacions.
QUART .- En el cas de presentar-se Reclamacions hauran de resoldre's expressament pel Ple
Municipal les mateixes, i procedir a l'aprovació definitiva del present Expedient.
Annex- modificacions
4.2. Mensualitats.
S'estableixen els imports següents:
Jornada
Completa

150,00€

Berenar mensual

20,00€

Berenar esporàdic

1,50€/dia

4.2.1Beneficis fiscals
Es contemplen les següents bonificacions fiscals , les quals hauran de ser sol·licitades previament
i expressament per les persones interessades :
- En el cas de 2 o més germans, els empadronats a la Cellera de Ter, podran gaudir- se d'una
bonificació del 40% de les mensualitats corresponents al segon i successius germans.
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- En el cas de 2 o més germans, els no empadronats a la Collera de Ter, podran gaudir se
d'una bonificació del 30% de les mensualitats corresponents al segon i successius germans.
- En el cas de família nombrosa o monoparental podra gaudir-se d'una bonificació d'un 25% de la
mensualitat per cada alumne inscrit a l'escola.
Les sol·licituds de bonificació hauran d'acompanyar-se de la documentació justificativa pertinent.
En cap cas es podra gaudir simultaniament de més d'una bonificació fiscal per raó del mateix
subjecte i en relació al mateix objecte.
No s'aplicaran exempcions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius
hagin de satisfer per aquesta taxa.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat deis membres assistents amb els deu
vots favorables deis regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc Bo"igues Codina, Mercé
Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Ramon Quer Madeo, Gemma Iglesias Franch, Sergi
Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Amadeu Breva Teixidó, Francesc Xavier Farres Berenguer.
8.- PROPOSTA PER APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL EN LA SEVA MODALITAT DE CREDIT
EXTRAORDINARI (EXP. 01 05 005 64 2017)
Presenta la proposta el regidor d'economia qui explica que degut a l'ús del pavelló poliesportiu
d'Amer, per impossibilitat d'utilitzar el de la Cellera, s'ha hagut de signar un conveni amb
l'Ajuntament d'Amer en el qual es fixa un preu que ls’ha d’abonar a l’ajuntament d’amer en
concepte de subministrments de llum, gas i gasoil, el conveni es va redactar de mutuo acord, es va
fer una estimació dels costos,agafant de referència les despeses de subministraments que tenia
l'ajuntament de la cellera en el pavelló d'esports. Per tan les despeses de lum, gas i gasoil, en el
nostre pressupost tindran una davallada degut a la inactivitat del pavelló, però a canvi s'hauran
d'abonar a l'ajuntament d'amer com a transferència en virtud d'aquest conveni, la modificació del
pressupost que es proposa va en aquesta línia, es disminueixien les partides de subministrament
de gas, gasiol i llum i es crea una nova partida de transferència de crèdit a l'ajuntament d'Amer per
l'ús del pavelló. com que es tracta de crear una nova partida i per tan es considera una modificació
substancial del presuspost s'ha d'aprovar per ple.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
Per Providencia de l'Alcaldia de data 12 de maig de 2017 s'inicia l'expedient per a l'aprovació de
la modificació de crédit mitjançant crédit extraordinari per fer front a les despeses d'utilització del
pavelló poliesportiu d'Amer quantificades en 381€/mensuals des del mes de gener de 2017 fins a
la finalització de les obres de reparació de la coberta del pavelló de la Cellera de Ter previstes pel
mes d'octubre.
Examinat l'expedient de modificació de crédit del vigent Pressupost en la seva modalitat de
crédit extraordinari
Fonaments jurídics
De conformitat amb l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, quan hagi de realitzar-se alguna
despesa que no pugui demorar-se fins l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la
Corporació crédit o sigui insuficient o no ampliable el consignat , el president de la Corporació
ordenara la incoadó de l'expedient de concessió de crédit extraordinari , en el primer cas, o de
suplement de crédit, en el segon. L'expedient, que haura de ser préviament informat per la
lntervenció, se sotmetra a l'aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tramits
i requisits que els pressupostos. Seran així mateix d'aplicació les normes sobre informació,
reclamació i publicitat deis pressupostos a qué es refereix l'article 169 d'aquesta Llei.
L'acord d'aprovació inicial ha d'exposar-se al públic per termini mínim de quinze dies habils,
mitjan9ant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes de l'Ajuntament per tal
que els ve"ins puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions que estimin pertinents.
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Les reclamacions presentades hauran de ser resaltes per l'Ajuntament Ple, que acordara, al
mateix temps, l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crédit del vigent Pressupost
en la seva modalitat de crédit extraordinari, en el supósit que no es presentin reclamacions no sera
necessaria l'adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem
per la Secretaria
Vistos els informes de secretaria ínter.venció sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostaria i sobre la modificació de crédit del vigent Pressupost Municipal en la seva
modalitat de crédit extraordinari
Segons l'article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régim local,
l'aprovació de la modificació del pressupost es competencia del Ple de l'Ajuntament per majoria
simple,
Per tot lo exposat es proposa la Ple de la corporació l'adopció deis següents ACORDS:
PRIMER.- L'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crédit del vigent Pressupost
Municipal en la seva modalitat de crédit extraordinari segons el següent detall:
1/ Crédits extraordinaris:
Aplicació
342 46200

Nom
Conveni cessió ús del pavelló
poliesportiu d’Amer

Total altes crèdits :

3.810,00€

Proposta de consignació
3.810,00€

SEGON.- L'increment de despesa propasada es finan< a mitjanc;ant anul·lacions o baixes
deis crédits de partides de despeses , les dotacions del qual s'estimin redufüles sense pertorbació
del respectiu servei:
2/ Anul·lacions o baixes deis crédits de partides de despeses
Partida

Nom

342 22100

Energia
elèctricaesportius
10.000,00
Gas- zona esportiva
3.000,00
Combustibles_zona
esportiva
2.000,00

342 22102
342 22103

Total baixes crèdits :

Consignació Proposta a la Consignació
inicial
baixa
definitiva
1.905,00
1.143,00

8.095,00€
1.857,00€

762,00

1.238,00€

3.810,00€

TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes
de l'Ajuntament per tal que els ve·1ns puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents, durant els quinze dies habils següents a la publicació.
QUART .- El present acord s'entendra elevat automaticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tramit d'exposició al públic.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat deis membres assistents amb els deu
vots favorables deis regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc Bo"igues Codina, Mercé
Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Ramon Quer Madeo, Gemma Iglesias Franch, Sergi
Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Amadeu Breva Teixidó, Francesc Xavier Farres Berenguer.

9.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENUNCIA DEL REGIDOR DE CAM SR. NARCIS
POU MARTI
Pren la paraula el regidor d'esports Narcís Pou qui manifesta el següent: "avui en tenim de fredes
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de calentes, la calenta és la incorporació de'n Ramon com a regidor i la freda és que plego del meu
càrrec de regidor, per sort estic visquent canvis laborals en positiu això des de fa un bon temps
implica que le meu horari a part de boig sigui molt ampli, i això fa temps que dura, ho anava
compaginant com podia però arribat un punt, vaig considerar que no estava complint amb els
mínims que considerava necessaris i que s'estava convertint en una engoixa per no arribar, no
arribar, sent just amb la meva salut mental i també per la responsabilitat que tenia encomanada, tot
i saber que pels companys era un problema perquè el ritme de treballat és elevat i s'havia de
substituir, no obstant els hi agraeixo l'acompanyament que m'han donat, en aquesta decisió que
per mi ha estat difícil, han estat dos anys molt interessants, crec que passar per l'ajuntament ho
hauria de fer tothom, tan pel funcionament administratiu d'un ajuntament com pel funcionament
humà d'un municipi, de lo bo i lo dolent, aprens i t'enriqueixes personalment i sobretot si tens un
equip com aquest, on m'he sentit perfectament comode inclus amb els regidors de l'oposició, i que
em teniu aquí pel que sigui necessari, que encara em queda un temps de relleu perquè la carpeta
és gruixuda. gràcies per tot."
Sense més intervencions es llegeix la proposta:
Vist que en data 27 d’abril de 2017 (RE 1-2017-000986-1) el regidor de l’Ajuntament Sr. Narcís
Pou Martí ha presentat escrit davant d’aquest Ple de la corporació de renúncia voluntària al càrrec
de regidor que ocupa en aquest Ajuntament des del dia que va prendre possessió el 13 de juny de
2016 després de les eleccions de 24 de maig de 2015. La renúncia al càrrec no és efectiva fins a la
seva submissió al Ple de l'Ajuntament, és a dir, fins a la data d'avui.
Considerant els articles 9.4 del Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i d’acord amb la instrucció de 10 de
juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, realitzada la tramitació reglamentàriament establerta,
es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
Primer:- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament de la Cellera de
Ter del Sr. Narcís Pou Martí.
Segon:- Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Central perquè remeti aquest les
credencials del següent de la llista electoral pel Grup CAM Cellera Acció Municipal que va
concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè pugui prendre possessió del seu càrrec.
El ple en pren coneixement
10.- MOCIÓ D'ADHESIÓ Al PACTE NACIONAL PEL REFERENDUM (exp. 01 08 002 24 2017)

Presenta la proposta el Sr. Alcalde qui explica que com ja esteu al cas l'any 2013 l'ajuntament de la
Cellera es va adherir al pacte nacional pel dret a decidir, durant aquest temps han passat moltes
coses ara ja no és el dret a decidir el que es reclama sinó que és el referèndum. En aquest
document enlloc es demana la independència, simplement demana que es deixi votar, perquè
s'entén la democràcia com la millor manera per entendre's entre les persones i que es reconegui el
parlament de catalunya coma una insttució democràtica on es reconeix la voluntat d'un país.
seguidament l'alcalde llegeix els punts de l'acord.
Sense més intervencions es llegeix el contingut de la moció:

El grup Cellera Acció Municipal – Acord Municipal (CAM-AM) presenta al Ple de la corporació, per
a la seva aprovació si s’escau, la moció d’adhesió al Pacte nacional pel Referèndum amb el
següent contingut:
“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de
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desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué,
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme
Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya
està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals,
és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món.
Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran
majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el
seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i
ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor
del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs
d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un
instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o
per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat
popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a
l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió
dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte
a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem
apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari
un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions
que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 22 de juliol de 2013, llur
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats
en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
Per tot això, el grup municipal de CAM-AM de l’Ajuntament de la Cellera de Ter proposa al Ple
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Municipal els següents:

ACORDS:
Primer:- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon:- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Tercer:- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
Quart:- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat deis membres assistents amb
els deu vots favorables deis regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc Bo"igues
Codina, Mercé Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Ramon Quer Madeo, Gemma Iglesias
Franch, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Amadeu Breva Teixidó, Francesc Xavier
Farres Berenguer.
11.- MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A
CATALUNYA
Presenta la proposta el regidor de comunicació qui explica que aquesta moció es basa en cinc
punts fonamentals: el desplegament i la gestió coordinada d'infraestructures tecnològiques i de
comunicacions electròniques, per garantir la igualtat d'oportunitats per tots els territoris, i empreses
de catalunya, per l'impuls d'una nova administració digital, l'adopció de mesures en l'àmbit de la
ciberseguretat i protecció dels drets de les persones i de les empreses, desplegament de
l'estratègia territorial i el tema de promoure infraestrutures necessàries per desenvuploar una
indústria 4.0. és un pacte entre govern i diputacions però com a ajuntament que estem tan abaçats
a les noves tecologies creiem que és necessari donar-hi suport.
Sense més intervencions es llegeix el contingut de la moció:
EXP. 01 08 002 26 2017
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb els
canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les persones
que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la
societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la millora
de la qualitat de vida de les persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de ser
instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent que doni
resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, transparència, gestió
intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en l'accés,
la prestació i la millora dels serveis públics.
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta en
l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han de prestar
servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el
desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al
servei de les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel conjunt
de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya, les
quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb
data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.
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Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i els actors
socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions
electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, la ciutadania i les
empreses de Catalunya.
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies
digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració més
oberta, àgil, senzilla i eficaç.
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot
integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer
de Catalunya un Smart Region de referència internacional.
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la
protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la importància de la
disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la
demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 d’octubre de
2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la
Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar
en la implementació dels objectius d'aquest Pacte.
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis
de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya.
12.- Assumptes urgents
No n'hi ha
13.- lnformacions d'alcaldia
L'alcalde cedeix la paraula al regidor d'esports perquè informi de l'estat de les obres del
pavelló d'esports. Pren la paraula el regidor d'esports Narcís Pou qui explica que s'estava
redactant el projecte d'execució de la coberta del pavelló, que s'ha fet conjuntament amb
l'ajuntament també agrair la col·laboració de professionals del municipi que ens han ajudat a
valorar alternatives. Un primer estudi presentat ascendia a 350.000€ l'execució del projecte,
molt per sobre de les nostres possibilitats, hem de pensar que inicialment s'havia treballat
amb la xifra de 180.000€, hem intentat reduir aquesta xifra el màxim, valorant alternatives
més econòmiques. Finalment el pressupost final ascendeix a 303.000€, millores incloses.
Aquest projecte s'ha passat a la Diputació de Girona perquè el revisessin des de serveis
tècnics tenint en compte que rebrem de la Diputació bona part de suport econòmic d'aquest
projecte, ara estem esperant resposta de la Diputació, esperem tenir-la en breu, tan aviat
quan tinguem aquesta proposta es prepararà la licitació de les obres, per anar el màxim de
ràpid possible. també explica que es va treballar amb la possibilitat de recol·locar el fals
sostre que hi ha actualment el pavelló per tal de millora la acústica, però la despesa de
treure i posar-lo era massa elevada, per això es va prendre la decisió de deixar-ho per una
segona fase.
L'alcalde informa que estan treballant amb la redacció del POUM, que l'arquitecte del
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Consell Comarcal que portava la direcció dels treballs del POUM ha plegat
l'ha substituït una altra arquitecte del Consell, que l'objectiu es poder-lo portar a aprovació
inicial aquesta tardor.
L'Alcalde informa que la modificació de les NNSS en el sòl no urbanitzable, continua està a
urbanisme ens han dit que van col·lapsats i que passarà en el sessió del mes de juny.
L'Alcalde informa que la remodelació del cas antic hi havien petits treballs pendents
d'executar que han estat assumits per la brigada municipal, pràcticament només queda la
col·locació d'un aparell de telegestió del quadre elèctric, que se'ls hi va retenir una part del
que se'ls hi havia d'abonar de la certificació final per garantir l'execució d'aquests treballs.
també s'han iniciat els tràmits per incautar una part de la garantia definitiva per defectes
d'execució, llambordes que s'esquerden...
l'Alcalde informa que s'ha adjudicat l'elaboració de l'inventari de camins municipals a favor
del Dr. Xavier Campillo, amb una llarga trajectòria professional en aquest àmbit, és el més
reconegut a nivell de Catalunya en aquest camp.
és un documents que haurà de dir quins camins són municipals i quins són privats.
L'Alcalde informa que tenim un problema amb el vandalisme, quasi tots els municipis del Ter
Brugent s'hi veuen afectats principalment nosaltres, Bonmatí i Amer. que hem fet reunions
amb Mossos d'Esquadra,
que tenim pocs mitjans policials, però com ja veureu en el butlletí s'explica i s'intenta
conscienciar a la gent que això s'ha de solucionar a tres nivells: a nivell social que la gent
denunciï, perquè si no se'n té constància i les estadístiques del municipi de la Cellera no són
reals, i després no tenim força per reclamar major presència policial, l'altra nivell és a nivell
familiar perquè la majoria són joves adolescents.
Pren la paraula el regidor de règim intern Sr. Xavier Boïgues qui explica que a partir de l'1 de
juny entra la nova empresa adjudicatària del concurs de manteniment de la jardineria de la
Cellera, es van presentar sis empreses però finalment la empresa adjudicatària és en Pere
Avià de Susqueda, també informa que s'han iniciat les obres d'adequació del magatzem de
l'era nova, com espai polivalent, per fer-hi activitats esportives, culturals.. esperem a que
finals d'estiu finalitzin les obres.
També informa que ens les properes setmana hi haurà una brigada del Consell Comarcal
de la Selva, contractada a través d'un programa del SOC de la Generalitat, que ens farà
dues actuacions, una al carril bici, davant del parc de salut de can roca on s'asfaltarà un
tram. i l'altra la construcció d'un muret previst en les obres d'eixamplament del carrer de les
brugueres, per facilitar el pas de vehicles grans com autobusos..
Pren la paraula el regidor d'economia per informar del procés de regularització cadastral,
que en breu comunicaran aquelles incidències detectades, és un pla que afecta a tots els
municipis d'Espanya, ve de la direcció general del cadastre que actua d'ofici, és fa amb la
finalitat de detectar aquells béns que no han estat declarats o modificacions, això implicarà
una nova valoració cadastral. inicialment hi havien unes 275 referència cadastrals amb
incidències, amb el treball de camps aquest 275 s'han convertit amb 450. a partir d'ara es
rebrà una notificació amb una proposta de valoració, amb una adequació de la valoració
cadastral, això serà en breu a partir de la setmana vinent, a priori amb la mateixa notificació
hi ha la liquidació d'una taxa de 60€ per cada referència cadastral, també en aquest
document, hi haurà un termini de 15 dies per presentar les al·legacions. Des de l'ajuntament
i juntament amb el Consell Comarcal es reforçarà el servei, s'agafarà i es donaran hores per
consultes o per resoldre les incidències. En el proper butlletí també se n'informarà.
També informa que s'ha rebut una carta del Consell Comarcal de la Selva notificant o
explicant quins eren els rebuts i venciments dels tributs, que potser en compte d'ajudar a
aclarir-ho ha creat més confusió, que aquesta no era la intenció, en aquest sentit aprofitar
per informa que en el període maig-juny es carregarà en el banc (el que ho tingui domiciliat)
el primer 60% del rebut de l'IBI de l'any 2017
Pren la paraula el regidor de comunicació per informar que com a ajuntament hem signat un
conveni amb Selva TV a gravar vídeos i a promoure el nostre municipi, la llarg d'aquest any
tindrem imatges i vídeos de les activitats que es realitzen a la Cellera.
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Pren la paraula el regidor de CIU Francesc Xavier qui manifesta en primer lloc: que en
Narcís com a regidor dir que li sap molt greu la decisió que ha pres i gràcies pel servei que
ha fet i en segon lloc com a cap de la oposició manifestar la preocupació de que amb dos
anys de govern ja hagin hagut tres dimissions i dos renúncies anticipades, i a la vegada
preguntar si la següent de la llista prendrà possessió del càrrec.
Contesta el Sr. Alcalde qui manifesta que a ningú li sap més greu que a nosaltres mateixos,
que creiem que estem formant un equip que ens sembla cohesionat i que podem treballar, el
problema és que ens exigim moltíssim, dediquem moltes hores setmanals. Quan algú et fa
un plantegem per motius laborals, o com el cas de la Sònia perquè va a viure a un altre
municipi i l'altra perquè tota la seva vida està enfocada sembla ser cap a Barcelona, seria
preocupant si aquests regidors haguessin plegat per desavinences o desgast, perquè voldria
dir que l'equip està corcat, en aquest cas em sembla que l'equip té una fermesa i robustesa
important i que continua sent molt exigent, trobarem a faltar en Narcís però confiarem que la
persona que vé a darrera ho farà igual de bé, és com una cursa de relleus, on cadascú dóna
lo millor i passa el testimoni a un altra perquè pugui fer el mateix.
El regidor de CIU Francesc Xavier manifesta que no ho veu de la mateixa forma, però canvia
de tema i pregunta si a la web no s'hi haurien de publicar també les actes de la Junta de
Govern. La secretària informa que sí però abans s'hauria de fer un filtratge per eliminant les
dades personals, també es podria publicar un resum dels acords presos. El regidor de
comunicació informa que se n'havia parlat però que per càrrega de feina del personal de
moment encara no s'ha pogut fer.
El regidor de CIU Francesc Xavier pregunta si el municipi d'Osor ha marxat del Consorci Ter
Brugent. l'Alcalde contesta que sí, que aprofita per informar d'altres canvis del Consorci, hi
ha un nou president i vicepresident, la presidència l'ha assumit, l'Alcalde de la Planes
d'Hostoles i la vicepresidència l'Alcalde de Bonmatí.
Els municipis de Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles ens van adherir al Consorci
que continua estan adscrit al Consell Comarcal de la Selva. que l'actual gerent i AODL del
Consorci la Raquel Navarrete se li va acabar el contracte i atès que el SOC no ens van
atorgar la pròrroga de la subvenció sol·licitada per continuar contractant-la se li va rescindir
el contracte. que ara han contractat una administrativa. que Osor va marxar per motius
econòmics.

14.- Precs Preguntes
En no haver-hi altres assumptes per tractar, s'aixeca de la sessió a les 21.10h del vespre.
L’alcalde
David Sarsanedas Serrat

en dona fe
La secretària
Sara Jordà Casas

Diligència per fer constar que la present acta formada per 26 folis ha estat aprovada per acord del Ple de la
corporació de data 25 de juliol de 2017.
La secretària
Sara Jordà Casas
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