ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 21 de novembre de 2016.
Inici 20,05 hores
Assistents:

Fi 20,15 hores

Àlex Terés i Cordón, Alcalde
Jordi Ginabreda i Felip, regidor
Eva Alsina i Quer, regidora
Albert Piera i Sanchez, regidor
Jaume Ayats i Solà, regidor
Maria Àngels Pallàs Puigdomènech, regidora
Joaquim Ferrer Adroher, regidor

Secretari de la corporació
Lluís Boet Serra
_______________________________________________________________
El Sr. Alcalde dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió, passant-se
tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia
corresponent.

1.- PROPOSTA DE VERIFICACIÓ EL TEXT REFÓS DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILADEMULS
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar definitivament el Pla
d’ordenació urbanística municipal de Vilademuls, i supeditar-ne la publicació en el
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
degudament diligenciat, amb la incorporació de les prescripcions que es
transcriuen en l’acord.
Els serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany presenten el text
refós.
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de JpV-ERC-AM,
acorda:
Primer.- Verificar el text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de
Vilademuls.
Segon.- Trametre el document a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
per a la seva publicació.

2.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR
Vist l’escrit tramès pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data
06/10/2016 pel nomenament de Jutge de Pau Titular.
L’anunci sobre la convocatòria per a la provisió del càrrec de Jutge de Pau
Titular es va inserir en el BOP núm. 199 de data 18 d’octubre de 2016 i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de quinze dies hàbils.
Ha presentat sol·licitud el Sr. Pere Adroher i Bosch.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Proposar al Sr. Pere Adroher i Bosch per ocupar el càrrec de Jutge
de Pau Titular de Vilademuls.
Segon.- Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

3.- PROPOSTA DE
20.10.16.C

DONAR

COMPTE

DEL

DECRET

D’ALCALDIA

L’Alcalde dóna compte del següent Decret d’Alcaldia:
“DECRET D’ALCALDIA 20.10.16.C
Les previsions inicials del pressupost de l’exercici corrent podran ser alterades a causa de
l’aparició de necessitats que caldrà atendre, i que no poden esperar a l’exercici següent.
L’instrument pressupostari utilitzat per canalitzar les dites alteracions és el de les modificacions
de crèdit previstes en l’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
La justificació de les modificacions de crèdit, cal trobar-la en el concepte de la vinculació
jurídica del pressupost.
De conformitat a les bases d’execució del pressupost de 2016:
“8.2.- Els expedients d'incorporació de romanents de crèdit s'autoritzaran per resolució de
Presidència, previ informe de la Intervenció, tant si suposa la incorporació obligatòria dels
romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats com si suposa la
incorporació de romanents de crèdits en general, sempre que existeixin suficients recursos pel
seu finançament, i per una sola vegada en tots els casos.
8.3.- Els expedients de generació i reposició de crèdits per ingressos de naturalesa no tributària,
s'autoritzaran per Decret d'Alcaldia, previ informe de la intervenció, per aquelles operacions
regulades en l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004.
Seran requisits obligatoris per a procedir a la generació i reposició de crèdits:
a) L'Ingrés a la tresoreria Municipal de l'aportació o l'existència formal d'un compromís ferm
derivat d'un acte en el qual qualsevol Administració Pública o persona privada s'obligui
de manera directa o condicionada mitjançant acord o concert amb l'Ajuntament.

Així mateix serà precís que l'Ajuntament assumeixi amb les formalitats legals pertinents aquelles
obligacions derivades de l'acord o concert que li pertoquin.”
L’expedient de modificació de crèdits es transcriu com segueix:
1.- CRÈDIT EXTRAODRINARI PER GENERACIÓ DE CRÈDITS
A.- Pressupost d’ingressos
Partida
75081

Denominació
SUBVENCIÓ GENERALITAT

Import-Eur
84.672,93€

Denominació
LOCAL MUNICIPAL SANT ESTEVE

Import-Eur
84.672,93€

B.- Pressupost de despeses
Partida
933 62201

2.- INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
A.- Pressupost d’ingressos
Partida
87000

Denominació
INCORPORACIÓ CRÈDITS

Import-Eur
4.456,47€

Denominació
LOCAL MUNICIPAL SANT ESTEVE

Import-Eur
4.456,47€

B.- Pressupost de despeses
Partida
933 62201

Mitjançant aquest Decret, RESOLC:
Primer.- Autoritzar la següent modificació de crèdits:
1.- CRÈDIT EXTRAODRINARI PER GENERACIÓ DE CRÈDITS
A.- Pressupost d’ingressos
Partida
75081

Denominació
SUBVENCIÓ GENERALITAT

Import-Eur
84.672,93€

Denominació
LOCAL MUNICIPAL SANT ESTEVE

Import-Eur
84.672,93€

B.- Pressupost de despeses
Partida
933 62201

2.- INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
A.- Pressupost d’ingressos
Partida
87000
B.- Pressupost de despeses

Denominació
INCORPORACIÓ CRÈDITS

Import-Eur
4.456,47€

Partida
933 62201

Denominació
LOCAL MUNICIPAL SANT ESTEVE

Import-Eur
4.456,47€”

4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 03.11.16.B
L’Alcalde dona compte del següent Decret d’Alcaldia:
“DECRET D’ALCALDIA 03.11.16.B
Vista la proposta de resolució provisional d’atorgament de les subvencions de la convocatòria
de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució
d’actuacions d’abastament en alta, feta pública per Resolució TES/1186/2016, de 3 de maig.
A l’Ajuntament de Vilademuls s’atorga 214.577,33€.
Atès que la subvenció s’ha de acceptar.
De conformitat a l’article 53.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Mitjançant aquest Decret, RESOLC:
Primer.- Acceptar la resolució provisional d’atorgament de subvencions de l’Agència Catalana
de l’Aigua, expedient SV16000134, per import de 214.577,33€.
Segon.- Donar compte en la propera sessió del Ple per a la seva ratificació.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua.”

El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 03.11.16.B

5.- PROPOSTA DE CONCERTACIÓ AMB L’ENTITAT CAIXABANK UN
PRÉSTEC.
L’Ajuntament de Vilademuls està executant l’obra “Local municipal i reforma de
la cuina de l’Escola de Sant Esteve de Guialbes”, per un import d’adjudicació
89.129,40€.
Aquesta obra està totalment finançada amb recursos propis i subvenció de la
Generalitat de Catalunya, per donar compliment al període mig de pagament a
proveïdors de les Administracions Públiques cal concertar aquest un préstec.
Atès que la concertació de l’operació de crèdit no estava prevista en el
pressupost general de l’exercici 2016.
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de JpV-ERC-AM,
acorda:

Primer.- Concertar amb l’entitat Caixabank un préstec per un import de
75.000,00€, amb una carència de vuit terminis, amb una amortització de dotze
terminis, de pagament trimestral, amb un venciment el 01-01-2022. Euribor 3
mesos amb un diferencial de 0,904%.
Segon.- Facultar a l’Alcalde la signatura de la documentació per portar a terme
aquest acord.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit hores i quinze minuts
del vespre, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
Corporació, n’estenc la present acta.
El secretari acctal.

Vist i plau
L'alcalde

