AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2014.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:05 hores del dia 9 de novembre
de 2014, es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària que ha
estat prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i
Subirós, i amb l’assistència dels regidors que a continuació s’indiquen: Joaquim
Pastoret Lladó, Jose Carlos Vaello Ordis, Josep Ferrer Serra, Pere Bosch Camps,
Dolors Quer Puntil i Dolors Juanola Teixidor.
Amb l’assistència de la Secretària Interventora Sra. Olga Serrats Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar
els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
1.- Aprovació de l’ acta de la sessió de data 9 d’octubre de 2014.
Examinada l’ acta de la sessió de data 9 d’octubre de 2014, és aprovada per
unanimitat dels membres assistents
2.- Correspondència oficial
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la
darrera sessió fins a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Ofici de PRODAISA relatiu a l’estat del fons de reposició a 31 d’octubre de
2014.
2.2.- Ofici de Empordà Wifi Sc comunicant un augment del canal de pujada de
dades.
2.3.- Ofici de l’ACA relatiu a les queixes de la Comunitat cristiana el camino
d’arenys d’Empordà i l’estat del gual del riu Fluvià al seu pas per aquest nucli i les
accions proposades als denunciants.
2.4.- Ofici del CEIP de Garrigàs, relativa al sorral del pati
2.5.- Ofici del Sr. Marc Pares relatiu a la proposta de instal·lació d’un gronxador al
parc infantil del C/ La Costa.
2.6.- ofici del consell comarcal comunicant l’aprovació de la convocatòria del
programa d’assistència tècnica 2015.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
55.194,54€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera
sessió, que ascendeix a 210,34 € s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relatiu a la
taxa de l’abocador corresponent al mes de setembre de 2014,s’acorda donar-li
conformitat.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Ministeri d’hisenda relatiu a la compensació
de telefònica corresponent al tercer trimestre de 2014, s’acorda donar-li
conformitat.
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5.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació
la relació de resolucions de l’Alcaldia, que s’han adoptat des del dia 2 de febrer al 3
de març de 2012 (ambdós inclosos), les quals han estat a disposició dels assistents,
juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del dia.
Decret d’alcaldia num 90/2014 declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra
concedida a l’expedient 11/14
Decret d’alcaldia num 91/2014 declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra
concedida a l’expedient 04/14
Decret d’alcaldia num 92/2014 prenent coneixement de la comunicació prèvia
d’obres sota el numero d’expedient 36/14.
Decret d’alcaldia num 93/2014, sol·licitant una subvenció a la Diputació de Girona
per a poder fiançar les despeses de la IV Fira de la botifarra de perol i productes de
la terra, 2014.
Decret d’alcaldia num 94/2014, ordenant la devolució de la fiança dipositada per
respondre per la correcte gestió de residus de l’obra que es segueix sota el numero
d’expedient 11/14.
Decret d’alcaldia num 95/2014, atorgant canvi de nom a la llicencia d’activitats de
l’explotació ramadera Granja Can Trilla.
Decret d’alcaldia num 96/2014 declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obra
concedida a l’expedient 30/14
Decret d’alcaldia num 97/2014, atorgant una bonificació del 100% en l’IVTM,
vehicle SEAT MARBELLA , matricula G/3937Z
Decret d’alcaldia num 98/2014 ordenant la devolució de la fiança dipositada per
respondre per la correcte gestió de residus de l’obra que es segueix sota el numero
d’expedient 30/14.
Decret d’alcaldia num 99/2014 prenent coneixement de la comunicació prèvia
d’obres sota el numero d’expedient 37/14.
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Decret d’alcaldia num 100/2014, aprovant inicialment l’expedient num 4/2014 de
modificació de crèdits per generació de crèdits
Decret d’alcaldia num 101/2014 aprovant inicialment l’expedient num 5/2014 de
modificació de crèdits per generació de crèdits
Decret d’alcaldia num 102/2014 aprovant inicialment l’expedient num 6/2014 de
modificació de crèdits per generació de crèdits
Decret d’alcaldia num 103/2014 aprovant inicialment l’expedient num 7/2014 de
modificació de crèdits per generació de crèdits i rectificació - anul·lació de la
modificació de crèdits 3/2014.
Decret d’alcaldia num 104/2014, elaborant el pressupost general de la corporació
per l’exercici 2015
Decret d’alcaldia num 105/2014, sotmetent l’expedient d’elaboració del Pressupost
de la corporació per l’exercici 2015, a l’informe d’intervenció i al Ple.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovació de la certificació d’obra num. 2 de l’obra de Reforma,
consolidació i millora del Cementi municipal d’Arenys d’Empordà.
Vista la certificació núm. 1 de l’obra de Reforma, consolidació i millora del Cementi
municipal d’Arenys d’Empordà l’ens executor de les quals és aquest Ajuntament, i
que van ser adjudicades a l’empresa JOSEP LLUIS CABRERA SANCHEZ
Vist el certificat del tècnic director acreditant les obres que han estat executades.
Atès que segons l’informe d’Intervenció emès al respecte es pot atendre
l’abonament perquè hi ha consignació al pressupost vigent.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels seus membres acorda:
1. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra de Reforma, consolidació i millora del
Cementi municipal d’Arenys d’Empordà per import de 12.718,54€.
2. .- Aprovar la despesa en càrrec a la partida 164/62201 del pressupost general
de l’exercici 2014.
3.Fer-ne tramesa per exemplar quadruplicat a la Generalitat de Catalunya,
departament de Governació, per tal de justificar la subvenció atorgada.
4. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i a Intervenció i
Tresoreria, a l’efecte corresponent.
7.- Informes d’intervenció.
7.1. -INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE DESPESA
CORRESPONENT AL 3er TRIMESTRE DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE
L’EXERCICI 2014 (ACUMULAT FINS 30/09/2014)
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix les
obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art.

AJUNTAMENT DE GARRIGAS

16) sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de
despesa, emeto el següent
INFORME
Tal com estableix l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual
es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, apartat 4, s’haurà d’actualitzar l’informe d’intervenció del
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute.
De la documentació corresponent al tercer trimestre 2014 (acumulat fins
30/09/2014) i de les previsions calculades dels drets reconegut i obligacions
reconegudes pel càlcul de l’estimació de la liquidació de l’exercici 2014 el resultat
obtingut és el següent:

Entidad
09-17-075-AA-000
Garrigàs

Ingreso
no
financiero

Gasto
no
financiero

478.277,49 399.977,95

Ajustes
propia
Entidad

Ajustes por
operaciones
internas

2.151,96

0,00

Capac./Nec.
Financ.
Entidad
80.451,50

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 80.451,50
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA

Aumentos/
Gasto
Gasto
disminuciones
computable
computable
(art. 12.4)
Gastos
Previsión
Liquid.2013
(2)
Pto.2014
inversiones
Límite de la
Liquidación
(GC2013)I =(1)*(1+TRCPIB) (IncNorm2014)III financieramente Regla Gasto
2014
(1)
II
(3)
sostenibles (4) (5)=(2)+(3)+(4)
(5)

Entidad
09-17-075AA-000
264.089,45
Garrigàs
Total de
gasto
264.089,45
computable

268.050,79

0,00

0,00

268.050,79 235.748,67

268.050,79

0,00

0,00

268.050,79 235.748,67

¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2013?V

SI
NO

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014"
33.302,12
(6)-(5)
% incremento gasto computable 2014 s/ 2013
-10,73
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO
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Deuda viva al final de trimestre
Entidad

09-17-075AA-000
Garrigàs
Total
Corporación
Local

Total
Deuda
Operaciones
Deuda
a
con
Factoring
Avales
Otras
Con
Emisiones
viva
corto
Entidades
sin
ejecutados - operaciones Administraciones
de deuda
al final
plazo
de
recurso reintegrados de crédito Públicas (FFPP)
del
crédito
trimestre
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nivel Deuda Viva
Els llistat i càlculs efectuats per a la comunicació d’aquesta informació són els que
s’adjunten a continuació.
Garrigàs, 20 d’octubre de 2014.
L’Interventora,
Olga Serrats Juanola
7.2.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT
A PROVEÏDORS.
Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol
pel que es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les
Administracions Públiques i les condicions i mel procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments
realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents,
obtenint així el període mig de pagament.
Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu
definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació
corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral.
En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir una valor
negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si
l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de
la presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per a la
remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents
de pagament, aquests trenta dies.
Les dades corresponents al 3er trimestre de 2014 són les següents:

0,00
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1er trimestre de 2014

Entidad

Garrigàs

Ratio
Operaciones
Pagadas

Importe
Pagos
Realizados

-22,03

PMP
Global

41.981,40

41.981,40

Ratio
Operaciones
Pendientes
-9,06

Importe
Pagos
Pendientes
9.351,01

PMP
19,67

9.351,01 19,67

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 6/2013 de Control del deute
comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i
organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de
pagament a proveïdors.
L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els
següents termes:
“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con
lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período
medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre
anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada
entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de
cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos
que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades
autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación.”.
Garrigàs, 27 d’octubre de 2014.
La Secretària - Interventora
Olga Serrats Juanola
7.3.- - INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
EN LES OPERACIONS COMERCIALS, 3ER TRIMESTRE 2014.
De conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el present informe,
sobre la base dels següents

ANTECEDENTS
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PRIMER.- El que es disposa en el següent informe, és aplicable a tots els
pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre
empreses i l'Administració d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es
disposa en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
Així, segons estableix l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins
dels trenta dies següents, computats en dies naturals, a la data d'expedició de les
certificacions d'obres o dels corresponents documents que acreditin la realització
total o parcial del contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar
al contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de
cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
No obstant això, s'ha d'estar al que es disposa en la Disposició Transitòria Octava
de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, que estableix
una aplicació progressiva d'aquests terminis per al pagament previstos en l'article
200.4 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic.
SEGON.- S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la
Llei 15/2010,de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat
Local, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini.
TERCER.- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de
l'Ajuntament, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents
del Ministeri d'Economia i Hisenda i a la Generalitat de Catalunya.
L EG I S L A C I O

APLICABLE

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
A la vista d'això, aquesta Interventora emet el següent, INFORME
1.- S'adjunta al present informi un llistat resum, així com una relació detallada de
les obligacions de l'Entitat Local, en la qual s'especifica el nombre i quantia de les
obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini, corresponents al
segon trimestre de 2014,
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Pagaments realitzats durant el
trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el
trimestre
Obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini legal
a la data de tancament del
trimestre natural

Nombre

Import

%

80
8

38306,29
3675,11

91,25%
8,75%

88

41981,40

100,00%

3

605,93

Garrigàs,21 d’octubre de 2014
LA SECRETARIA INTERVENTORIA
OLGA SERRATS JUANOLA
8.- Aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació 2015.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015
L’interventora i secretaria de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits
per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos
dels organismes i empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al
document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD
500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, S’ACORDA per unanimitat dels set regidors del Ple:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2015 d’acord
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu
del deute públic; el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels
corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent:
PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2015
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APLICACIÓ
CONCEPTE
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

920/12000

Retribucions personal funcionari

920/12006

Trienis

920/12100

Complement destí

4.245,00

920/12101

Complement específic

8.060,64

920/12103

Complement productivitat

3.529,68

920/13000
920/15000
920/15100
920/16000

Retribucions personal laboral
Productivitat
Gratificacions
Seguretat Social

920/20000
920/21000
920/21200
920/21201
920/21300
920/21600
920/22000
920/22001
920/22100
920/22103
920/22110
920/22200
920/22300
920/22400
920/22601
338/22609
337/22611
162/22700
1621/22700
1623/22700
920/22706
932/22708
920/22710
912/23000
920/23120

011/35900

312/46500
920/48900
920/48901
920/48902
920/48903
920/48904

11.076,84
777,60

26.020,26
2.052,84
155,28
15.168,00

TOTAL CAPÍTOL I

71.086,14

Arrendament terrenys

1.000,00

Manteniment infraestructures
Manteniment dispensari
Manteniment piscina
Reparacions i mant. maquinària, inst· i utillatge
Manteniment informàtic
Material oficina
Premsa, revistes, llibres i publicacions
Energia electrica
Combustible i carburants
Productes de neteja
Telèfons
Despeses de transports
Primes d'assegurances
Atencions protocol.làries
Festes populars i actes culturals
Casal d'estiu
Neteja dependències municipals
Recollida escombraries Sersall
Tractament abocador C.Comarcal
Estudis i treballs tècnics
Serveis de recaptació a favor l'entitat
Taller de memòria
Dietes i desplaçaments càrrecs
Dietes i desplaçaments personal

30.081,40
1.000,00
13.000,00
1.000,00
6.000,00
3.000,00
2.500,00
33.000,00
3.500,00
500,00
5.000,00
300,00
3.000,00
1.500,00
3.000,00
5.200,00
9.000,00
17.000,00
9.000,00
27.000,00
3.200,00
800,00
11.500,00
1.000,00

TOTAL CAPÍTOL II

191.081,40

Comissions bancaries

700,00

TOTAL CAPÍTOL III

700,00

Transferències Consell Comarcal
Altres subvencions
Subvencions per naixements i enterraments
Ajuts socials
CEIP Garrigàs
Subvenció Fira Botifarra de Perol

4.000,00
1.500,00
3.600,00
300,00
1.000,00
300,00
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920/48905
920/48907

Subvenció Associació de Festes
Subvenció pintura façanes

TOTAL CAPÍTOL IV
929/50000

3.000,00
10.000,00

23.700,00

Fons de contingències

4.000,00

TOTAL CAPÍTOL V

4.000,00

TOTAL ORDINARI (CAPITOLS I AL V)
459/61008
1531/61007

Expropiació finca
Camins rurals

459/60900

Inversions generals

TOTAL CAPÍTOL VI

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

290.567,54
9.000,00
10.000,00
5.000,00

24.000,00

314.567,54

PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2015
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A
11200
11300
11500
11600
13000

29000

CONCEPTE
Imp.sobre béns de nat.rústica
Imp.sobre béns de nat.urbana
Imp.sobre vehicles tracció mecànica
imp. increment valor dels terrenys
Impost activitats econòmiques
TOTAL CAPÍTOL I
Impostos sobre construcc.. instal·l obres
(llicènces d'obres)
TOTAL CAPÍTOL II

IMPORT
4.000,00
92.500,00
30.750,00
2.500,00
11.000,00
140.750,00
5.000,00
5.000,00

30001
30100
30200
30900
32100
32101
32200
32500
32900
33200
39211
39300
39900
39901
39902

Drets connexions
Taxa de clavegueram i canals
Recollida d'escombraries
Taxa cementiri
Taxa llicències urbanístiques
Llicències obertura establiments
Llicències 1a. Ocupació
Taxa expedició documents
Llicències parcel.lació
Ocupació sol,subsol i volada
Recàrrecs de consterenyiment
Interessos de demora
Ingressos diversos
Casal d'estiu
Piscina municipal
TOTAL CAPÍTOL III

600,00
1.100,00
22.000,00
900,00
700,00
200,00
120,00
238,12
60,00
11.000,00
1.100,00
800,00
8.000,00
3.765,00
5.800,00
56.383,12

42000

Participació en els tributs de l'Estat

54.500,00
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45080
45081
46100
46101
48000

Subvencions Generalitat
Subvenció Puosc manteniment
Subvencions Consell Comarcal
Subvencions Diputació
Aportacions de particulars i empreses
TOTAL CAPÍTOL IV

1.500,00
18.614,42
300,00
35.000,00
1.500,00
111.414,42

52000
55000

Interessos de dipòsits bancaris
Cànon concessió Prodaisa
TOTAL CAPÍTOL V
TOTAL ORDINARI (CAPITOLS I AL V)

20,00
1.000,00
1.020,00
314.567,54

75080

Puosc
TOTAL CAPÍTOL VII
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

0,00
0,00
314.567,54

3. Aprovar la plantilla de personal.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article
169 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.
9.- Aprovar inicialment la desafectació d’un tram del Camí d’Ermadàs
Considerant que, per Provisió de l’Alcaldia de data 21 d’octubre de 2014
s’inicià expedient relatiu a la proposta de desafectació d’un tram de 58,30mlx7ml
del camí d’accés a Ermadas des de la NII (polígon 6 parcel·les 112 i 94), canviant
la seva qualificació de bé de domini públic a bé privat i l’afectació de 100ml de les
parcel·les 97 i 95 del polígon 6, com a Camí públic. Segons consta grafiat a
l’expedient.

Considerant que, amb data 23 d’octubre de 2014, es va emetre informe de
Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a dur a terme
la desafectació i afectació dels immoble citats.
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Considerant que, amb data 28 d’octubre de 2014, es va emetre informe pels
Serveis Tècnics sobre l’oportunitat i legalitat segons la legislació vigent del destí del
bé immoble elegit per aquest Ajuntament.
Considerant que és competència del Ple de la Corporació aprovar l’expedient,
en virtut de l’article 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
Vist l’anterior, s’adopta per unanimitat el següent ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la desafectació d’un tram de 58,30mlx7ml del
camí d’accés a Ermadas des de la NII (polígon 6 parcel·les 112 i 94), canviant la
seva qualificació de bé de domini públic a bé privat i l’afectació de 100ml de les
parcel·les 97 i 95 del polígon 6, com a Cami públic.
SEGON. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de vint dies, perquè durant
aquest període es presentin les al·legacions que se estimin pertinents».
12.- Assumptes urgents
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
13.- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes,
manifestants el presents que no en tenen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 22:50 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present
acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el
dia……………....... ha quedat estesa als folis Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

