ACTA

DE

LA

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

DE

L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EN DATA QUINZE DE DESEMBRE DE DOS MIL SETZE.

PLE

A Forallac, a quinze de desembre de dos mil setze.
Essent les 21:00 hores es reuneix a la sala de sessions de l’ajuntament, el Ple de la corporació
sota la presidència de l’alcalde Josep Sala Leal, amb l’assistència dels regidors: Marta Chicot
Salgas, Santiago Muní Maureta, Jaume Mont Poch, Nuria Lagraña Font, Marta Puig Barnés,
Jordi Puig Ferrer, Sergi Serra Muixach i Agnès Gasull Costa, assistits per la secretària de la
corporació Carmen Bosch Guix, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària de primera
convocatòria.
L’alcalde informa que a partir d’ara les gravacions d’àudio de les sessions plenàries es penjaran a
la web municipal.
1.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA PER UN PERÍODE D’UN ANY DEL “CONVENI
MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENT DE LA BISBAL
D’EMPORDÀ, FORALLAC, CRUÏLLES, MONELS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA,
CORÇÀ I ULLASTRET, EN L’ÀMBIT DEL PLA ESTRATÈGIC DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ DELS MUNICIPIS”.- Llegida per
la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès que el Ple de la corporació en sessió de data 22 d’octubre de 2015, va aprovar el “Conveni
marc de col·laboració entre els Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monels i
Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret, en l’àmbit del Pla Estratègic de desenvolupament
econòmic i d’ocupació dels municipis”.
Atès que el termini de vigència pactat resulta insuficient per aconseguir l’objecte del conveni i
considerant la necessitat de donar continuïtat a tot allò acordat.
Atès que la clàusula sisena del conveni estableix que a partir de la seva signatura és podrà
prorrogar any a any per acord mutu entre les parts.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la pròrroga per un període d’un any del “Conveni marc de col·laboració entre
els Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monels i Sant Sadurní de l’Heura,
Corçà i Ullastret, en l’àmbit del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic i d’ocupació dels
municipis”.
Segon.- Facultar l’alcalde perquè signi qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu
l’acord precedent.
Tercer.- Trametre certificat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració Local i
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Notificar el present acord als ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Cruïlles, Monels i
Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot i no havent-t’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
2.-APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FORALLAC AL
CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA, ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT

LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès que en data 31 de desembre de 2016 va finalitzar el termini d’execució del contracte amb
Endesa Energia, SAU, derivat de l’adhesió de l’Ajuntament de Forallac a l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del
Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local, per encàrrec de l’Associació Catalana
de Municipis, va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016,
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”:
Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i
6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva del citat
Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
Atès que posteriorment va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la
seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat de l’Acord marc
pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del
present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc
del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, com una de les
fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de subministrament, la
possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord
marc.
Atès que en data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el Consorci i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Adherir-se al contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos,
des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de
condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Preu Adjudicat
€/MWh
112,158

Baixa tensió:

Tarifa/període

Sublot BT1

2.0A

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

Sublot BT10

2.1DHSP1

150,298

Sublot BT11

2.1DHSP2

79,398

Sublot BT12

2.1DHSP3

64,898

Sublot BT13

3.0AP1

97,098

Sublot BT14

3.0AP2

83,098

Sublot BT15

3.0AP3

55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Sublot AT1

3.1AP1

Preu Adjudicat
€/MWh
86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Sublot AT9

6.1AP6

53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat.
Preus del terme de potència:
Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885 24,437330

Alta tensió

16,291555

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

3.1 A

59,173468 36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654

14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 de
gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre
(BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).

Segon.- Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el llistat que consta a
l’expedient.
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU, per
import de 96.000,00 € que s'imputaran dins del pressupost municipal de l'any 2017, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 16.920.22100.
Quart.- Nomenar al senyor Ramon Llensa Bou interlocutor per la realització de gestions i
resolució d’incidències en l’execució del contracte, amb el Consorci Català pel
Desenvolupament Local i l’empresa Endesa Energia SAU.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’Associació Catalana de
Municipis i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Sisè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot i no havent-t’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
3.-APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE
FORALLAC I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL REFERENT A LA FIXACIÓ DEL
PREU-JUST PER L’EXPROPIACIÓ D’UNS TERRENYS, PROPIETAT DE
L’INCASÒL, AFECTATS PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 40 DEL PGO DE
FORALLAC.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent
proposta:
«Atès que per tal de millorar les condicions del sector sud-est de l’entorn de protecció del
nucli de històric de Vulpellac -recentment declarat bé cultural d’interès nacional en la
categoria de conjunt històric- s’ha iniciat la redacció de la modificació puntual núm. 40 del Pla
general d’ordenació la qual preveu, entre altres, que l’àmbit corresponent a la unitat d’actuació
6a sigui qualificat majoritàriament com a sistema d’equipaments comunitaris i la resta com a
sistema d’espais lliures i sistema viari.
Atès que aquesta modificació comporta que els terrenys propietat de l’Institut Català del Sòl amb
una superfície total de 5.198,58 m2, situats dins la unitat d’actuació 6a, hauran de ser objecte
d’expropiació en la seva totalitat.
Atès que per tal de garantir el desenvolupament urbanístic de l’esmentada modificació puntual
del Pla general d’ordenació urbana i garantir la seva viabilitat econòmica, s’ha considerat
necessari determinar el preu-just dels terrenys objecte d’expropiació propietat de l’Institut Català
del Sòl, mitjançant la subscripció del conveni urbanístic que es sotmet a aprovació.
Vist el que disposen els articles 104 del D.leg. 1/2010, de 3 d’agost, 25 i 26 del D. 305/2006, de
18 de juliol i 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el “Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Forallac i l’Institut
Català del Sòl referent a la fixació del preu-just per l’expropiació d’uns terrenys, propietat de
l’Incasòl, afectats per la modificació puntual núm. 40 del PGO de Forallac”.
Segon.- Sotmetre el conveni a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Tauler d’edictes i a la
pàgina web de l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Tercer.- Considerar, per al cas que no hagi hagut al.legacions, que s’entendrà aprovat amb
caràcter definitiu.

Quart.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni una vegada aprovat aquest amb
caràcter definitiu i, en el termini màxim d’un mes, trametre còpia al Departament de Territori i
Sostenibilitat als efectes del que preveu l’article 104 del D.leg. 1/2010, de 3 d’agost.
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord als interessats.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot i no havent-t’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
4.-APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS.-Llegida per
la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès que per acord del Ple de la corporació de data 20 de febrer de 2013, es va sol·licitar a la
Direcció General del Cadastre l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans, dels
coeficients que s’estableixin a l’efecte de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2014 i anys successius.
Atès que d’acord amb el que disposa l’ordre HAP/1553/2016, del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, de 29 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Forallac està inclòs en
la relació dels municipis als qual s’aplicaran els coeficients d’actualització de valors cadastrals
que aprovi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, en funció de l’any
d’entrada en vigor de la corresponent ponència de valors del municipi (Forallac: any 2000).
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 7 del R.D-llei 3/2016, de 2 de desembre, al
municipi de Forallac li correspon un coeficient d’actualització de valors cadastrals per a l’any
2017 de l’1,04.
Atès que l’actualització comportarà un increment de la base liquidable de l’impost equivalent al
4% de la diferència entre el nou valor cadastral i el valor cadastral anterior, la qual cosa implica
que, si no es modifica el tipus de gravamen previst per als béns immobles urbans,
s’incrementaran els ingressos per aquest concepte proporcionalment a l’increment de la base
liquidable.
Atès que per tal de no incrementar la pressió fiscal als ciutadans mantenint el nivell d’ingressos
de l’any 2016, cal reduir el tipus de gravamen actual dels béns immobles urbans (0,6280%) i
situar-lo en el 0,6039%.
Vist l’informe emès per la secretaria interventora en data 7 de desembre de 2016.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’article 7 de l’ordenança fiscal
núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles, d’acord amb el següent:

1.- Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a) Pels béns de naturalesa urbana el 0,6039 per 100.
b) Pels béns de naturalesa rústica el 0,460 per 100.
Segon.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l’ajuntament, durant trenta dies
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona. Durant aquest termini es podrà consultar l’expedient i presentar les
reclamacions i/o al·legacions que es creguin oportunes. Transcorregut l’esmentat termini sense
que se n’hagin formulat, l’acord adoptat es considerarà aprovat definitivament i es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Girona juntament amb el text íntegre de les modificacions
aprovades, les quals entraran en vigor a partir del primer de gener de 2017 i fins que se n’acordi
la modificació o derogació.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot i no havent-t’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i quatre abstencions.

5.-APROVACIÓ
PROVISIONAL
DEL
PRESSUPOST
GENERAL,
BASES
D’EXECUCIÓ I DOCUMENTACIÓ ANNEXA I PLANTILLA DE PERSONAL, PER A
L’EXERCICI 2017. - Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent
proposta:
«Format el projecte de Pressupost General i Bases d’execució per a l’exercici de 2017 pel
president de la corporació d'acord amb allò que disposen l’art. 112 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, i l’art. 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de
treball reservats a funcionaris i personal laboral, es proposa al ple de la corporació l'adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2017, quedant redactat el
resum per capítols de la següent manera:
PRESSUPOST AJUNTAMENT DE FORALLAC
Ingressos :
A) Operacions corrents:

€

Cap.1 Impostos directes

1.386.650,00

Cap.2 Impostos indirectes

45.500,00

Despeses :
A) Operacions corrents:
Cap.1 Despeses de personal

865.050,00

Cap.2 Despeses en béns corrents i serv.

985.280,00

Cap.3 Taxes i altres ingressos

372.900,00

Cap.3 Despeses financeres

Cap.4 Transferències corrents

518.450,00

Cap.4 Transferències corrents

Cap.5 Ingressos patrimonials

116.800,00

B) Operacions de capital:
0
26.500,00

Cap.9 Passius financers
TOTAL INGRESSOS

3.200,00
61.150,00

B) Operacions de capital:

Cap.6 Alienació d'inversions reals
Cap.7 Transferències de capital

€

0
2.466.800,00

Cap.6 Inversions reals
Cap.7 Transferències de capital
Cap.9 Passius financers
TOTAL DESPESES

411.270,00
0
140.850,00
2.466.800,00

PRESSUPOST FORALLAC PROGRÉS SAM
Ingressos :
A) Operacions corrents:

€

Despeses :
A) Operacions corrents:

Cap.1 Impostos directes

0

Cap.1 Despeses de personal

51.724,78

Cap.2 Impostos indirectes

0

Cap.2 Despeses en béns corrents i serv.

54.570,00

Cap.3 Taxes i altres ingressos

0

Cap.3 Despeses financeres

Cap.4 Transferències corrents

11.000,00

Cap.5 Ingressos patrimonials

107.100,00

B) Operacions de capital:
Cap.6 Alienació d'inversions reals

Cap.4 Transferències corrents

600,00
0

B) Operacions de capital:
0

Cap.6 Inversions reals

Cap.7 Transferències de capital

0

Cap.7 Transferències de capital

Cap.9 Passius financers

0

Cap.9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS

€

118.100,00

TOTAL DESPESES

0
0
1.594,74
108.489,52

Segon.- Aprovar les Bases d’execució i documentació annexa determinada a l’article 168 del
RDL 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Aprovar la Plantilla de personal per a l’exercici 2017, d’acord amb els següents llocs
de treball:
PLANTILLA DE PERSONAL 2017
A) PERSONAL FUNCIONARI
DENOMINACIÓ

NÚM. PLACES

GRUP

VACANTS

NIVELL C. DESTÍ

1.-Funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional
1.1. Subescala: Secretaria i intervenció.
1.1.1. Plaça: Secretari interventor..........

1

A2

-

26

2.1. Subescala: Administrativa.
2.1.1 Plaça: Administratiu..................

2

C1

-

22

2.2. Subescala: Auxiliar.
2.2.1 Plaça: Auxiliar administratiu.....

2

C2

-

18

3
1
1

C2
C1
A2

1
1

11
22
22

2.- Escala d’administració general

3.- Escala d’administració especial
3.1. Subescala: Serveis especials.
3.1.1. Plaça: Vigilant local ….............
3.1.2. Plaça: Tècnic espec. en delineació..
3.1.3. Plaça: Arquitecte tècnic.............
B) PERSONAL LABORAL INDEFINIT
DEDICACIÓ COMPLETA
1.1.1
1.2
1.3
1.4

NÚM. PLACES

Unitat operativa de manteniment.
Lampista ..........................................
Oficial de 1ª (Encarregat).................
Operari de serveis............................
Peons ...............................................

GRUP

VACANTS

1
1
1
4

C2
E
E
E

1
1
4

2.- Serveis de neteja.
2.1. Netejadora......................................

1

E

1

3.- Serveis tècnics.
3.1 Tècnic per a l’actualització del SIG..
3.2 Agent d’ocupació i desenvolupament local

1
1

A1
A2

1
1

4.- Administració general.
4.1 Auxiliar administratiu - suport intervenció

1

C2

1

1

A1

1

DEDICACIÓ PARCIAL
5.- Serveis tècnics.
5.1. Arquitecte.......................................
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
DEDICACIÓ PARCIAL
1.- Serveis socials.
1.1 Monitora de gimnàstica.....................

NÚM. PLACES

1

GRUP

C2

VACANTS

1

Quart.- Exposar al públic el Pressupost municipal i la Plantilla de personal, mitjançant edicte
inserit en el B.O. de la província als efectes que en el termini de quinze dies les persones
interessades puguin examinar l’expedient i, si s’escau, presentar reclamacions i suggeriments. En
cas que en el termini d’informació pública no es presenti cap reclamació contra el Pressupost
municipal ni contra la Plantilla de personal, s’entendran aprovats definitivament.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot. La senyora Gasull diu
que en el capítol d’inversions hi ha un projecte d’un centre d’interpretació a Peratallada i demana
a l’alcalde si els pot explicar alguna cosa més. L’alcalde contesta que s’ha de redactar el
projecte. La senyora Gasull diu que deu haver una idea a desenvolupar. L’alcalde contesta que
un centre d’interpretació del que és el municipi. La senyora Gasull pregunta amb quina finalitat.
L’alcalde contesta que un centre d’interpretació per posar en valor tot el que hi ha al municipi:
patrimoni, oficis, etc.. La senyora Gasull pregunta si del municipi o de Peratallada. L’alcalde
contesta que del municipi. La senyora Gasull pregunta si se sap qui redactarà el projecte.
L’alcalde contesta que no, que s’està parlant amb dos o tres historiadors per saber com encararlo. La senyora Gasull pregunta on s’ubicarà. L’alcalde contesta que a la casa de Peratallada.
L’alcalde diu que en temps difícils i sense incrementar pràcticament el pressupost -aquest any
s’han fet inversions per tres-cents seixanta-quatre mil euros-, l’any vinent se’n faran per quatrecents onze mil euros. Per a l’any 2016 havia una previsió sobre el màxim en que poden quedar
endeutats els ajuntaments (110 per cent), del 30 per cent i segons preveu el pressupost per a l’any
vinent tenint en compte l’amortització que es farà ara amb els romanents, l’endeutament es
situarà en el 9,28 per cent. Diu també que respecte el centre d’interpretació, després del projecte
vindrà l’esforç de fer-lo. La senyora Gasull pregunta que quan es desenvoluparà. L’alcalde
contesta que l’any que ve el projecte o una part del projecte perquè no saben el cost. La senyora
Gasull pregunta si se sap si s’ha de fer alguna obra d’adaptació del local. L’alcalde contesta que
s’ha d’adaptar tot però que no es pot saber fins que tinguin el projecte.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per cinc vots a favor i
quatre abstencions.
L’alcalde explica que les modificacions de crèdit que seguidament es sotmetran a aprovació
estan motivades, una per l’averia que es va produir a l’estiu en el subministrament d’aigua que
comporta que s’hagin de pagar els filtres, etc... i l’altra, d’acord amb l’explicació que ha donat

abans, per habilitar una partida per amortitzar tres-cents seixanta mil euros i poder disminuir del
30 per cent al 9 per cent l’endeutament.
6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 7/2016 DE SUPLEMENT DE
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2016.- Llegida per la secretària la part
resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Vista la providència de l’alcaldia de 29 de novembre de 2016 per la qual s’ordena la incoació
de l’expedient núm. 7/2016 de suplement de crèdits en el pressupost de 2016.
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 30 de novembre de 2016.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. 7/2016 de suplement de crèdits en el Pressupost
de 2016, segons el detall següent:
SUPLEMENT DE CRÈDITS
ORIGEN DE FONS
Prog. Econ.
Concepte
87000 Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals

Import €
369.329,85

APLICACIÓ DE FONS
Prog. Econ.
Concepte
Import €
011 91317
Amortització préstec inversions diverses 2009 - La Caixa 187.865,97
011 91318
Amortització préstec Pav C/ Fitor 2009 - La Caixa
149.775,22
011 91319
Amortització préstec reordenació accés a Peratallada
31.688,66
TOTAL APLICACIÓ DE FONS

369.329,85

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies, als efectes que les
persones interessades puguin presentar suggeriments i reclamacions en el termini esmentat, tal
com determina l’article 177.2) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals. En el supòsit de no produir-se’n, s’entendrà
definitivament aprovat.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot i no havent-t’hi cap
sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
7.-APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 8/2016 DE CRÈDITS
EXTRAORDINARIS EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2016.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a votació la següent proposta:
«Vista la providència de l’alcaldia de 29 de novembre de 2016 per la qual s’ordena la incoació
de l’expedient núm. 8/2016 de crèdit extraordinari en el pressupost de 2016.
Vist l’informe emès per la secretària interventora en data 30 de novembre de 2016.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. 8/2016 de crèdit extraordinari en el Pressupost
de 2016, segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI 8/2016
ORIGEN DE FONS
Programa Econòmic Concepte
Adquisició parcel·la amb ref cadastral
450
61002
4754101EG0445S001ZS
APLICACIÓ DE FONS
Programa Econòmic Concepte
Instal·lació filtres de carbó actiu per a la xarxa
161
62301
d’abastament d’aigua potable

Import €
30.100,00

Import €
30.100,00

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies, als efectes que les
persones interessades puguin presentar suggeriments i reclamacions en el termini esmentat, tal
com determina l’article 177.2) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals. En el supòsit de no produir-se’n, s’entendrà
definitivament aprovat.»
Finalitzada la lectura l’alcalde pregunta si hi ha alguna explicació de vot. La senyora Gasull diu
que l’adquisició d’aquesta parcel.la també figura a les inversions. L’alcalde diu que no. La
senyora Gasull pregunta amb quina finalitat es vol adquirir aquesta parcel.la. L’alcalde contesta
que es dona de baixa l’adquisició de la parcel.la que ha motivat el conveni amb l’Incasòl i els
diners s’utilitzaran per l’aigua.
Seguidament l’alcalde sotmet a votació la proposta resultant aprovada per unanimitat.
A continuació l’alcalde desitja bones festes a tothom.
I essent les 21:25 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, s’alça
la sessió de la qual s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde juntament amb mi la
secretària que en dono fe.

