ACTA DEL PLE
Sessió Ordinària
Núm. 09/2016
Dia: 22 de novembre de 2016
Hora: 20.10h – 20.40h
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
- Sra. Sònia Gómez Mahugo
- Sr. Sergi Guardiola Planas
- Sr. Jaume Salas Orrit
- Sr. Francesc Xavier Farres Berenguer
- Sr. Albert Melian Clot
Secretaria Interventora: Sra. Sara Jordà Casas
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 07/2016 de la sessió ordinària del 27 de
setembre de 2016.
2.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 08/2016 de la sessió extraordinària del 25
d’octubre de 2016
3.- Donar compte de les resolucions dictades entre el 22 de setembre de 2016 al 17 de
novembre de 2016 – ANNEX 1
4.- Donar compte de l’informe de l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament
de la Cellera de Ter corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2016
5.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de
la Cellera de Ter – Condicions d’ús de la zona especial del Pasteral. (Exp 01 11 006
98 2016)
6.- Prendre coneixement de la renúncia de la regidora de CAM Sra. Sònia Gomez
Mahugo del seu càrrec de regidora.
7.- Proposta de Moció de tots els grups municipals de suport als encausats pel 9N
8.- Assumptes urgents
9.- Informacions d’alcaldia
10.- Precs i Preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Al saló de sessions d’aquesta Corporació municipal es reuneix el Ple, en sessió
ordinària, a les 20.10h del dia 22 de novembre de 2016, passant a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 07/2016 de la sessió ordinària del 27 de
setembre de 2016.
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L’acta esdevé aprovada de conformitat amb l’article 91, apartat primer del ROF, per
unanimitat amb els vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat,
Francesc Boïgues Codina, Mercè Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Oriol Amargant
Bosch, Gemma Iglesias Franch, Sònia Gómez Mahugo, Sergi Guardiola Planas,
Jaume Salas Orrit i Francesc Xavier Farres Berenguer, Albert Melian Clot.
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 això
als efectes legals que correspongui
2.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 08/2016 de la sessió ordinària del 25
d’octubre de 2016

L’acta esdevé aprovada de conformitat amb l’article 91, apartat primer del ROF, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació amb els vots
favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc Boïgues Codina,
Mercè Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Oriol Amargant Bosch, Gemma Iglesias
Franch, Sònia Gómez Mahugo, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit i Albert
Melian Clot, El regidor Sr. Francesc Xavier Farres Berenguer s’absté de la votació atès
que no va assistir a la sessió anterior.
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 això
als efectes legals que correspongui
2.- Donar compte de les resolucions dictades entre el 22 de setembre de 2016 al
17 de novembre de 2016
Es dóna compte al Ple de les resolucions d’alcaldia dictades entre la data de
convocatòria del Ple anterior a la data de convocatòria d’aquest Ple i que es relacionen
a continuació:
NÚM.

DATA

SUBJECTE

OBJECTE

384 22/09/2016 ALCALDIA

CONV PLE ORIDINARI 27092016

385 23/09/2016 ALCALDIA

APROVACIO EXP GENERACIO DE CREDIT

386 23/09/2016 MÒNICA GIRONÉS CALLÍS

S0L·LICITUD INSCRIPCIÓ AL CENS
D'ANIMALS DOMÈSTICS

387 26/09/2016 ALCALDIA

ADJUDICACIO CONTRACTE SERVEIS
PREVENCIO DE LA SALUT

388 27/09/2016 AEIG PUIGDAFROU
389 28/09/2016 AEIG PUIGDAFROU

CESSIO TEMPORAL PAVELLO MUNICIPAL
CESSIO EQUIPAMENT MUNICIPAL FESTA
DEL PAS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT390 28/09/2016 EAP

CESSIO TEMPORAL EQUIPAMENT
MUNICIPAL

391 28/09/2016 DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

APROVACIO CONVENI MANS

392 29/09/2016 ALCALDIA

CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL 04102016
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393 29/09/2016 MARTA MADEO SALVA
394 29/09/2016 ARNAU ARBAT BAU

395 29/09/2016 JOAN MADEO BARTRINA
396 29/09/2016 ALCALDIA

397 29/09/2016 JOAN GIL GALIANO
398 30/09/2016 ANGEL EXPOSITO ROURE

399 03/10/2016 ALCALDIA

RECONEIXEMENT TRIENNI
COMUNICACIO CANVI DE TITULAR
ACTIVITAT DE FUSTERIA EBENISTERIA
CONCESSIO LLICENCIA OBRA MENOR
PER PAVIMENTAR PLANTA BAIXA DE
L'HABITATGE
CONVOCATORIA CONSELL MUNICIPAL
04102016
CONESSIO LLICENCIA OBRA MENOR PER
LA REFORMA D'UN BANY DE
L'HABITATGE
CONCESSIO TARGETA APARCAMENT
TITULAR CONDUCTOR
SOL·LICITUD D'ASSESSORAMENT
PROJECE DE MILLORA DE LA
COMPETITIVITAT TERRITORIAL

401 06/10/2016 MARC ARMELA RIERA

CONCESSIO LLICENCIA OBRA MENOR
PER LA REFORMA D'UN BANY
LIQUIDACIO OCUPACIO DE LA VIA
PUBLICA - LLICENCIA OBRA MENOR
REFORMA LOCAL

402 06/10/2016 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

CONCESSIO AJUT SOCIAL

403 10/10/2016 ACCIO CULTURAL CELLERA

404 10/10/2016 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

ESMENAR DEF CINE CAR
ENCOMANAR SERVEIS TÈCNICA
AIXECAMENT TOPOGRÀFIC - VEÏNAT
PASTERAL

CONSTRUCCIONS&INNOVACIONS
405 10/10/2016 ACTIVES, SL

INCOACIO EXPEDIENT DE CADUCITAT
LLIC OBRA MENOR PER INSTAL·LAR
TANCA METÀL·LICA

406 13/10/2016 ALCALDIA

CONV JGL

407 13/10/2016 ALCALDIA

CONV CONSELL

408 13/10/2016 ALCALDIA

ATRIBUCIO TEMPORAL DE FUNCIONS A
LA AUXILIAR DE BIBLIOTECA

409 13/10/2016 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

NOMENAMENT DIRECCIO FACULTATIVA
OBRES PAVIMENTACIO PASSATGE
CARRER AMER

410 14/10/2016 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

APROVACIO PLA DE SEGURETAT I SALUT
DE OBRA "ESCALES DEL CARRER
D'AMER"

400 04/10/2016 LLUIS ANGELATS CUBARSI

411 20/10/2016 ALCALDIA
412 24/10/2016 ALCALDIA
413 25/10/2016 SERRAMITJA GARANGOU SL

CONV PLE EXTRAORDINARI 25102016
ORDRE TRANSFERÈNCIA REBUTS
ESCOLA MUSICA - OCTUBRE'16

414 27/10/2016 MARC ARMELA RIERA

INHUMACIO CEMENTIRI MUNICIPAL
ESMENAR DEFICIÈNCIES ACTIVITAT
PASTISSERIA

415 27/10/2016 CRISTINA MODROVEJO COLLELL

CESSIÓ SALA 2A PLANTA AJUNTAMENT
Página 3 de 14

417 28/10/2016 UNIPRESALUD

NOMENAMENT RESPONSABLE DEL
CONTRACTE D'INSTALACIO I
MANTENIMENT D'ALARMES
NOMENAMENT RESPONSABLE DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE
PREVENCIÓ DE LA SALUT

418 28/10/2016 ALCALDIA

CONV JGL

419 28/10/2016 ALCALDIA

CONV CONSELL DE GOVERN MUNICIPAL

420 02/11/2016 C.F. LES PLANES

CESSIÓ DE CAMP DE FUTBOL

416 28/10/2016 IMAN SEGURIDAD I ALTRES

421 02/11/2016 ANNA MARIA PONT VALLS
422 03/11/2016 ALCALDIA
423 03/11/2016 MºGLÒRIA PRAT PUIG

CONCESSIO TARGETA APARCAMENT
TITULAR CONDUCTOR
APROVACIO EXP TRANSFERENCIA DE
CREDIT

424 04/11/2016 ALCALDIA

CANVI TITULARITAT DE NÍNXOLS
APROVACIO LLISTA PROVISIONAL
ADMESOS I EXCLOSOS TÈCINC GRAU
MIG DE TURISME

425 04/11/2016 SANDRA MURGA CABERO

RETORN FIANÇA DE RESIDUS OBRA
MAJOR - CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA

426 04/11/2016 LLUÍS ANGELATS CUBARSÍ

RETORN FIANÇA DE RESIDUS OBRA
MENOR - REFORMA DEL BANY

427 07/11/2016 ARNAU MOLAS GELADA

CONTRACTACIO HIPROPRESSIUS

430 08/11/2016 ALCADIA

RETORN FIANÇA DE RESIDUS OBRA
MENOR - REFORMA DEL BANY
DECRET INICI EXPEDIENT DECLARACIO
COM A NO UTILITZABLE EL VEHICLE
DUMPER
RECTIFICACIO LLISTA PROVISIONAL
ADMESOS I EXCLOSOS TECNIC GRAU
MIG DE TURISME

431 09/11/2016 PERE AVIA PRATS

ADJUDICACIO CONTRACTE SERVEIS
CLASSES DE IOGA

428 07/11/2016 ALFONS LÁZARO LÓPEZ

429 08/11/2016 ALCALDIA

433 10/11/2016 PERE AVIÀ PRATS

ARXIVAR EXPEDIENT LLICÈNCIA OBRA
MENOR - CONSTRUCCIÓ D'UN TALÚS
CESSIÓ HOTEL ENTITATS PER
ACTIVITATA IOGA SENSE ÀNIM DE
LUCRE

434 10/11/2016 ALCALDIA

CONV CONSELL MUNICIPAL

435 10/11/2016 ALCALDIA

CONV JUNTA DE GOVERN LOCAL

436 14/11/2016 ALCALDIA

APROVACIO PROCES SELECTIU
RESOLUCIO ALEGACIONS
PRESENTADES REFERENT A
L'EXPEDIENT DE SUBSANACIO DE
DEFICIENCIES DETECTADES A L'OBRA
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI
22/11/2016

432 09/11/2016 MARIA CARMEN LUQUE

437 14/11/2016 PORT NARBONNE S.L
438 17/11/2016 ALCALDIA

4.- Donar compte de l’informe de l’execució trimestral del pressupost de
l’Ajuntament de la Cellera de Ter corresponent al tercer trimestre de L’EXERCICI
2016
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Presenta la proposta el regidor d’Hisenda Sr. Jaume Salas qui informa que es tracta
de remetre la informació al ministeri de l’estat d’execució del tercer trimestre: l’estat de
tresoreria i l’estat d’endeutament i de la seva previsió en els propers deu anys.
Resumidament al inici del trimestre hi havia fons líquids per import de 346.000€, hi ha
hagut pagaments i cobraments i al final del període hi han fons líquids per import de
388.000€, la tresoreria ha augmentat això és degut que hi ha hagut més ingressos
pressupostaris degut al cobrament de padrons. Per altra banda es continuen reduint
els terminis de pagament i cobrament, actualment estem a 7 dies de pagament, a
comptar des de el període d’aprovació de la factura, la tramitació d’una factura per tan
dura un total de 37 dies, el màxim per llei són trenta més trenta, seixanta dies.
Sense més intervencions es llegeix la proposta:
Exp. 01 05 005 117 2016
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària 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 pròxims deu anys.
Atès que l’article 207 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, ens diu:
“Informació periòdica per al ple de la corporació. La intervenció de l’entitat local, per
conducte de la presidència, tramet al ple de l’entitat 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 estableixi el ple.” Havent-se elevat al Ple la informació dels trimestres
anteriors remesa al Ministeri.
Es dóna compte el Ple,
Primer:- De l’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de l’exercici
2016 tramés per aquest l’ajuntament en data 20 d’octubre de 2016, al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant 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 pròxims 10 anys.

Segon:- Es dóna compte de l’informe de la secretària interventora de data 20 d’octubre
de 2016 sobre l’execució trimestral del pressupost, 3r trimestre que transcrit literalment
diu:
“INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIO
Assumpte: Informació execució tercer trimestre del pressupost 2016.
Nº exp. 01 05 005 117 2016
Adreçat: al Ple
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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 PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA -LOEPYSFDESENVOLUPADA PER L'ORDRE HAP/2105/2012.

PRIMER.- Legislació aplicable:
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera -LOEPYSF-, regula el principi de transparència com a base del
funcionament de les Administracions Públiques, i per a això resulta clau la rendició de
comptes i el control de la gestió pública per contribuir a generar confiança en correcte
funcionament del sector públic. La importància d'aquest principi ha portat al legislador
a establir en l'article 6 de la citada Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera -LOEPYSF-, l'obligació de les Administracions
Públiques de subministrar tota la informació necessària 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 coherència de les normes i procediments comptables,
així com la integritat dels 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 obligacions 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 Autònomes 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
Locals, la 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 pròxims deu anys.
SEGON.-

Compliment

de

l'obligació

de

remissió

d'informació

De conformitat amb el regulat en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera -LOEPYSF-, i el
desenvolupament del mateix realitzat per l'Ordre HAP/2105/2012, 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 dels articles 4 i 16 de la mateixa, en la seva
redacció donada per l'Ordre HAP/2082/2014 , la Intervenció Municipal (o òrgan
equivalent al País Basc i Navarra) ha complert amb la seva obligació de remissió de
subministrament de la informació trimestral corresponent el primer trimestre del 2016
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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
telemàtica habilitada en la “Oficina Virtual de les Entitats Locals”, consta en l'expedient
el justificant de la 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
Finançament d'Entitats Locals, emplenats a través de l'Oficina Virtual abans citada.
CINQUÈ.- Aspectes més significatius
5.1 Calendari i pressupost de tresoreria a final del trimestre vençut.
Pressup. Corrent

Pressup.Tancat

TOTAL
Página 7 de 14

Fons líquid a l’inici del període
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

1.083.457,63
309.774,78
3.132,97
1.060.012,47
304.931,46
883,25

346.951,52
1.247.842,88
309.774,78
3.132,97
1.213.136,25
304.931,46
883,25

164.385,25
0,00
0,00
153.123,78
0,00
0,00

388.751,19

Previsions de tresoreria trimestre en curs:

Cobraments
pressupostaris
Cobraments
no
pressupostaris
Cobraments pendents
d’aplicar
Pagaments
pressupostaris
Pagaments no
pressupostaris
Pagaments realitzats
pendents d’aplicació
Fons líquid final
període

octubre

novembre

desembre

47.000,00

92.000,00

395.000,00

Previsió
a
d’exercici
1.781.842,88

5.000,00

5.000,00

5.000,00

369.774,78

0,00

0,00

0,00

3.132,97

210.950,32

170.948,08

232.101,42

1.827.136,07

0,00

0,00

0,00

304.931,46

0,00

0,00

0,00

883,25

229.800,87

155.852,79

368.751,37

368.751,37

fi

5.2 Deute viu i previsió de venciment del deute
Deute
viu
final
trimestre vençuts
936.141,50

Venciment previst
novembre
1.856,22

octubre
81.853,98

desembre
33.648,46

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
2017
2018
2019

2020

2021

2022

2023

2034

2025

2026

135.088,20

166.778,43

166.162,92

96.661,15

68.231,74

68.231,74

68.231,74

68.231,78

47.978,7
0

14.003,32

135.088,20

166.778,43

166.162,92

96.661,15

68.231,74

68.231,74

68.231,74

68.231,78

47.978,7
0

14.003,32

SISÈ.- Conclusió de l’informe
Amb les dades d'execució pressupostària existents a 30 de setembre de 2016, amb
les estimacions i càlculs realitzats sobre la base dels mateixos, i amb les excepcions
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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.
A la Cellera de Ter, 20 d’octubre 2016
La secretària interventora
Sara Jordà Casas”
El Ple en pren coneixement.
5.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual de les normes
subsidiàries de la Cellera de Ter – Condicions d’ús de la zona especial del
Pasteral. (Exp 01 11 006 98 2016)
Presenta la proposta el Sr. Alcalde qui explica que l’àmbit d’aquesta modificació afecta
les cases que hi ha quan arribes al Pasteral. Inicialment es van modificar els usos de
les cases del carrer de les Brugueres, permetent l’ús hoteler, de restauració.. en aquell
moment no es van incloure les cases de la carretera, i ara es tracta d’equiparar-ho.
El regidor Sr. Albert Melian pregunta si afecta al Polígon.
L’alcalde respon que no. Explica que la modificació bàsicament permet l’ús hoteler
amb un màxim de 15 habitacions, no es permet fer hotel apartament, permet l’ús
comercial fins a 100m2, s’admet l’ús d’oficines, l’ús públic administratiu, per si
l’ajuntament hi hagués de muntar alguna cosa, l’ús docent, en el cas de l’escola d’art,
el soci cultural, l’ús de restauració, albergs, cases de colònies, turisme rural, és
equiparar el tram de la carretera amb la resta del carrer de les brugueres.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
Vist que amb data 15 de novembre de 2016, per Provisió d'Alcaldia es va disposar i
justificar la iniciació del procediment de modificació puntual de les normes subsidiàries
de la Cellera de Ter, condicions d’ús de la zona especial el Pasteral.
Vist que, amb data 15 de novembre de 2016, es va emetre informe de Secretaria en
relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per dur a terme la referida
modificació.
Atesa la proposta de modificació puntual de les normes subsidiàries de la Cellera de
Ter, condicions d’ús de la zona especial el Pasteral, redactada per l’arquitecta
municipal, la Sra. Elisabet Pasqual i Pich, a proposta de l’Ajuntament de la Cellera de
Ter.
La modificació proposada té per objecte permetre certs usos que puguin donar servei
als ciutadans de l’àmbit i al carrer de les Brugueres. Els nous usos haurien de donar
resposta a les necessitats del conjunt d’activitats i dinàmiques de l’entorn i al mateix
temps ser compatibles amb l’ús d’habitatge, també té per objecte clarificar el redactat
de l’articulat vigent, dels usos admesos en la zona.
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Es proposa el següent:





Definir al final de l’article 7.9 “Zona especial el Pasteral” els usos admesos i les
corresponents condicions. Es redacta de nou la part de l’articulat que estableix
les condicions d’ús de la zona, seguint la classificació establerta en l’article 9.2
“Classes d’usos” de les Normes Subsidiàries
Concretar quins són els usos específics que queden englobats en l’ús que les
Normes vigents anomena com a “ús públic”.
Afegir com a usos admesos alguns usos de serveis com el de restauració i el
de petit comerç.

La proposta de modificació afecta únicament en els usos, no representa cap increment
de sostre ni increment de la densitat d’usos residencials.
L’àmbit de la modificació es troba en terrenys classificats com a sòl urbà, no altera la
classificació ni qualificació urbanística del sòl. Tampoc no suposa reducció de sòl
destinat a espais lliures.
Atès que la seva tramitació s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que
s’estableixen als articles 85 i ss del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 109 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
En l’exercici de les competències que té atribuïdes en virtud de l’article 22.2 c) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i article 52.2.c) del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa el Ple de la Corporació municipal l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les normes subsidiàries de la
Cellera de Ter, condicions d’ús de la zona especial el Pasteral, segons la
documentació presentada i redactada per l’arquitecte municipal.
SEGON.- De conformitat amb el que estableixen els articles 85, ss i cc del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i
23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, s’obre un període d’informació pública durant un termini d’un mes, a
comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci, que s’inserirà en el Butlletí
Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal i en el
tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes de que els possibles interessats puguin
presentar les al·legacions o reclamacions que estimin pertinents, durant el qual
quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es
presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. A més, estarà a la disposició dels
interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament www.lacelleradeter.cat
TERCER.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc Boïgues
Codina, Mercè Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Oriol Amargant Bosch, Gemma
Iglesias Franch, Sònia Gómez Mahugo, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit,
Francesc Xavier Farres Berenguer i Albert Melian Clot.
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6.- Prendre coneixement de la renúncia de la regidora de CAM Sra. Sònia Gómez
Mahugo del seu càrrec de regidora.
L’alcalde agraeix a nom de tots els regidors tots aquests mesos de dedicació, portava
una regidoria petita, però molt ben endreçada, i amb prou disciplina que a vegades la
liava grossa muntant maratons de sang que semblaven una festa major, moltes
gràcies per tot i ha sigut un plaer.
Pren la paraula la regidora Sra. Sónia Gómez Mahugo qui llegeix un escrit que
literalment diu:
“Hi ha moments que una ha de prendre decisions del seu projecte de vida, i aquest és
el meu cas. Renunciar al càrrec de regidora és purament per motius personals.
Ho faig molt agraïda, primer de tot a les veïnes i veïns del poble que m'han donat
l'oportunitat de poder participar en la gestió del municipi. Dedicar temps a intentar
millorar la vida a totes les cellerenques i cellerencs ha estat molt satisfactori i fer-ho
desde el grup CAM un honor.
He compartit amb tots els companys de l'equip una manera de fer des de la il·lusió i
les ganes, des de la transparència, la comunicació, la cohesió, el respecte, la llibertat,
el saber escoltar... i sempre pensant en la gent del poble.
He après molt d'aquesta experiència i he après de tots i cadascun de les meves
companyes i companys d'equip, per mi són grans persones. Els agraeixo la seva
comprensió i respecte a la meva decisió. Trobaré a faltar els bons moment de debat i
treball junts.
També vull mostrar el meu agraïment a tots els treballadors, secretària,
administratives, vigilants, brigada... d'aquest ajuntament, amb ells tot és més fàcil.
Finalment vull manifestar el meu immens agraïment a la meva parella, les meves filles
i la meva germana Manela que han estat al meu costat en tot moment.”
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
Vist que en data 11 de novembre de 2016 (RE 1-2016-001957) la regidora de
l’Ajuntament Sra. Sònia Gómez Mahugo ha presentat escrit davant d’aquest Ple de la
corporació de renúncia voluntària al càrrec de regidora 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, el Ple de la Corporació per
unanimitat adopta els següents ACORDS:
Primer:- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l'Ajuntament de
la Cellera de Ter de la Sra. Sònia Gómez Mahugo.
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Segon:- Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Central perquè remeti aquest
les credencials del Sr. Amadeu Breva Teixidor, que és el 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.
7.- Proposta de Moció de tots els grups municipals de suport als encausats pel
9N
Presenta la proposta el Sr. Alcalde Qui explica que es tracta d’un escrit de suport
sobretot al expresident Artur Mas, a les ex conselleres Irene Rigau i Joana Ortega i el
Conseller Francesc Homs per haver tret les urnes el 9 de novembre, a més hi ha un
altra paràgraf on es mostra la solidaritat en aquest cas tan amb la Carme Forcadell
com en Coma de Badalona que va obrir l’ajuntament el dia de la Hispanitat, com
també amb l’alcaldessa de Berga. Veure tot aquest seguit d’actuacions com un
moviment político judicial estratègic a nivell espanyol per criminalitzar unes
reivindicacions que fins el moment han estat democràtiques i festives i amb un suport
popular immens, i és mostrar des dels ajuntaments del territori que ens posem al
costat.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
Davant la petició de la Fiscalia de deu anys de inhabilitació per l'expresident de la
Generalitat Artur Mas i altres nou per a les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega,
per prevaricació i desobediència al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta
sobiranista del 9N que suposa una indignitat per qualsevol demòcrata.
Considerant que cal apostar pel foment de la participació ciutadana com un dels
principis de la democràcia, proclamat per l’article 23 de la Constitució espanyola,
l’article 9.2 de la mateixa fa a tots els poders públic i vist que cada dia són més els
consistoris que sotmeten a consideració directa dels seus veïns temes de gran
interès pel seu futur, d'acord amb la legislació catalana.
Per tot això el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA:
Primer. Mostrar el suport de l’Ajuntament de la Cellera de Ter a l'expresident Artur
Mas, a les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega i a l’exconseller Francesc
Homs i altres persones que puguin resultar encausades, i el rebuig democràtic a la
sol·licitud de penes d’inhabilitació o d’altra caire per part de la Fiscalia de l'Estat
per posar les urnes el 9N.
Així mateix, mostrar el suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i a
l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, i al regidor de l’Ajuntament de Vic, Joan
Coma, pels processos que tenen oberts, així com totes aquelles persones que
resultin encausades per idèntic motiu.
Segon. Considerar que posar les urnes i facilitar que els ciutadans participin amb el
seu vot, es un fet democràtic que mai pot ser qualificat de delicte.
Tercer. Manifestar el suport d’aquesta corporació envers tots aquells ajuntaments
que han rebut un requeriment de la Delegació o Subdelegació del Govern de l’Estat
per l’obertura de les dependències municipals el dia 12 d’octubre d’enguany.”
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc Boïgues
Codina, Mercè Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Oriol Amargant Bosch, Gemma
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Iglesias Franch, Sònia Gómez Mahugo, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit,
Francesc Xavier Farres Berenguer i Albert Melian Clot.
8.- Assumptes urgents
No n’hi ha
9.- Informacions d’alcaldia
- L’alcalde informa que està a punt de sortir el butlletí municipal.
- L’alcalde informa que continuem amb les negociacions amb el bisbat.
- L’alcalde informa que ha sortit la possibilitat d’adquirir un immoble i s’està amb
negociacions amb el Banc Popular, tenim encarats els usos, el poble necessita un
espai polivalent i ens sembla que aquest encaixaria perfectament. A la que sapiguem
alguna cosa nova us ho ha farem saber. És un projecte ambiciós, són 220m2 per
planta, es pot construir fins a tres plantes, s’han ofert 75.000€, el preu de sortida era
de 80.000€.
L’alcalde cedeix la paraula a la resta de regidories per si volen informar d’alguna cosa.
Pren la paraula el regidor d’Esports qui informa que aquest migdia s’ha fet una reunió
de crisi per la coberta del pavelló, es va encarregar un estudi de càrrega per si es
podia posar una planxa sobre la coberta del pavelló, el resultat de l’estudi és que no
complim, estaríem fora de normativa si poséssim una altra planxa, coberta a sobre.
Això complica les coses, els tècnics han posat dos solucions: una treure tota la coberta
existent i substituir-la, posar biguetes noves i planxa nova. Això incrementa el
pressupost de l’obra.
Això implica haver de rescindir el contracte d’obra que teníem, tornar a demanar
pressupostos o treure-ho a licitació, també modifica les condicions de la subvenció que
ens havia concedit la Diputació de Girona.
L’altra solució és pintar el sostre amb pintura impermeable, que es veu que n’hi ha una
que garanteix una durada de 10 anys, desconeixem les característiques tècniques i si
realment hi ha aquesta garantia.
Però si no es prou complicat hi ha un altra problema afegit que amb la normativa
actual el pavelló ja no compleix. I resulta que per qüestions d’emergències, el punt
d’agrupament de la gent en cas de nevada.. és el pavelló, però si no compleix
normativa no pot servir de punt d’agrupament.
Treballarem per tal de solucionar el més aviat possible aquest problema, demanarem
ajuda algun Departament de la Generalitat, parlarem amb la Diputació de Girona.
Pren la paraula el regidor Sr. Albert Melian qui manifesta que per experiència pròpia
això de la pintura no és una bona solució, perquè l’aigua acaba sortint per una altra
costat, les goteres tornaven a sortir, l’aigua corre. És una “parche” per dir ho fem l’any
vinent però per deu anys ho veu complicat. I és un espai on hi ha nens per tan la
seguretat ha d’estar per damunt de tot.
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que aquest projecte s’havia tirat endavant
per tips de fer “parches” que es volia fer per bé. Ara els estàndards de seguretat han
canviat i ha quedat el límit, haurem de fer el cop de cap i buscar finançament on sigui,
al departament d’interior..
- Pren la paraula el regidor de règim intern Sr. Francesc Boïgues qui informa del
següent:
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-

-

Que les obres del carreró del carrer d’Amer amb el carrer Joan Maragall estan
pràcticament acabades, només falta posar llums i les baranes, aquest dijous ja
estarà tot fet.
Que a partir del dia 1 de desembre el carrer d’amunt es prohibirà aparcar, és
una recomanació els bombers.
Que abans de final d’any hi haurà instal·lada una porta automàtica en el
cementiri
Que a final d’any es reestructurant una mica les oficines de l’ajuntament es
canviarà la porta per una porta de vidre, es traurà el taulell de fusta, es
pintaran, es posaran leds i es mouran alguna taules, feia 30 anys que no s’hi
feia res i calia una remodelació.

- Pren la paraula el regidor d’hisenda qui informa que està treballant amb el pressupost
de l’exercici 2017, i des d’aquí fa la mà estesa en el grup de l’oposició per si té
proposes que es vulguin incorporar al pressupost i intentar-les encabir i fins on podem
arribar.
També informar que ja s’ha fet l’amortització anticipada dels 80.000€ d’un préstec, que
a nivell de tresoreria estem bé, han arribat els ingressos dels padrons del IBI, això ens
permet atendre puntualment els pagaments i als proveïdors, també és una forma
d’estar amb el petit comerç i tenir credibilitat. Acabarem tancant l’exercici en principi
complint tan estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.
Que intentarà presentar una proposta d’aprovació del pressupost per abans de final
d’any.
10.- Precs i Preguntes

No n’hi han
En no haver-hi altres assumptes per tractar, s’aixeca de la sessió a les 20.40h del
vespre.

L’alcalde
David Sarsanedas Serrat
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Diligència per fer constar que la present acta formada per 14 folis ha estat aprovada per acord
del Ple de la corporació de data 24 de gener de 2017.
La secretària
Sara Jordà Casas
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