ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DATA 1 D’OCTUBRE DE 2016

Identificació de la sessió
Núm. 008/2016
Data: dissabte dia 1 d’octubre de 2016
Horari: inici a les 11.55 finalitza a les 12.39
Lloc: sala de Plens del Consistori

Assistents:
Sr. Joan Casas i Carreras, Alcalde
Sr. Fèlix Castanyeri Santanach, primer tinent d’alcalde (CIU)
Sra. Cristina Solà i Hernandez, segons tinent d’alcalde (CIU)
Sr. Fermí Colomer i Valls, regidor (CIU)
Sra. Eva Briceño i Muñoz (CIU)
Sra. Judit Martra i Serrat( Units per Sant Feliu-ERC-AM)
Sr. Enric Colom i Serrat (Units per Sant Feliu-ERC-AM)
Sra. Àngels Armengou i Roig (Units per Sant Feliu-ERC-AM)
Actua com a Secretària la Sra. Gemma Gasull Costa, Secretària-Interventora de la
Corporació.
Excusa la seva assistència segons correu electrònic rebut en el dia d’avui el regidor Sr.
Artur Colomer i Buchner (Units per Sant Feliu-ERC-AM).

Prèviament s’ha dut a terme la corresponent convocatòria amb l’antelació reglamentaria
establerta en el Reglament d’organització, funcionament i règim Juridic de les entitats
locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, de la qual s’ha donat
publicitat mitjançant la fixació d’un exemplar i ordre del dia en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament.
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal
i de règim local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar
els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria.
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ORDRE DEL DIA
ÚNIC.- PROPOSTA D’ACORD PER L’APROVACIÓ DELS COMPTES
GENERALS DEL PRESSUPOST 2015
Resultant que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 23 d’agost de
2016 va informar favorablement al compte general corresponent a l’exercici 2015.
Resultant que el compte general de l’Ajuntament s’ha exposat al públic per un termini de
quinze dies, a través d’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona en el
número 163 de 26 d’agost de 2016. Durant el termini d’exposició i vuit dies més s’ha
presentat les següents al·legacions:
‐
‐
‐
‐

Nº de registre d’entrada 1-2016-001321-2, per la Sra. Judit Martra Serrat
Nº de registre d’entrada 1-2016-001322-2, per la Sra. Judit Martra Serrat
Nº de registre d’entrada 1-2016-001323-2, per la Sra. Judit Martra Serrat
Nº de registre d’entrada 1-2016-001327-2, per la Sra. Judit Martra Serrat.

Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal,
Vist l’informe resultant de la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia
26 de setembre on es va informar favorablement al compte general corresponent a
l’exercici 2015.
Vista la Memòria del Compte General corresponent a l’exercici 2015.
Considerant que l’expedient d’aprovació del compte general ha seguit la tramitació
establerta en la legislació vigent.
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple, amb el vot favorable del Sr. AlcaldePresident com del regidor Sr. Fermin Colomer i el vot en contra de la Sra. Martra dels
membres de la Comissió Especial de Comptes l’aprovació dels Comptes Generals de la
Corporació.

El Sr. Alcalde exposa el punt aprovar i fa constar de que creu que s’ha tingut prou
informació i per tant, es procedeix a donar la paraula als regidors.
Pren la paraula la regidora Sra. Martra, recorda a la Secretaria que encara o ha rebut l’Acte
de la Comissió Espeial de Comptes de 2014. Exposa que ha realitzat la tasca a partir del
Decret d’Alcaldia 22/2016, l’informe presentat per la Secretària i la memòria del balanç
i compte d’explotació. Prosegueix exposant que en saldos deutors d’exercicis anteriors hi
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consta que la Generalitat deu 50.000,00 € corresponents a subvenció de Pla de Bastons
pendent de cobrament, però no hi consta 50.000,00 € més que es deu del PUOSC 2012
aprovat per Ple de maig 2014. En saldos deutors tampoc hi consta el deute final de l’últim
adjudicatari del Bar l’Estació (falten lloguers juliol, agost i setembre i deute reconegut
per més de 7.000,00 € corresponent a llum 2014, llum agost i setembre 2015), la Diputació
va concedir novembre 2015 subvencions per import de més de 24.000,00 € i tampoc
consta com a saldos deutors. Saldos de dubtos cobrament de 31/12/2015 hi ha davallada
important correspont a una permuta d’una finca del Pla de Bastons a canvi del deute
derivat d’un conveni anterior de 2010 on s’establia terminis de pagament incomplerts, no
s’ha proporcionat tot l’expedient, no es va presentar en públic. Creditors pressupostaris,
existeix dues factura de J.Llorens que presenta a l’Ajuntament per assistència i defensa
Sr. Eduard Cuèllar, formen part saldo creditor 2015 perquè es paguen al 2016; sobre
aquest punt va presentar al.legació on comenta que la Secretària va exposar que hi havia
jurisprudència ambdòs sentits i que ella li va aportar expemples de jurisprudencia però la
secretaria no. Creditors no pressupostaris, com va fer constar a la primera comissió de
comptes, no constava meritada la Seguretat Social ni la quota obrera, hi ha saldo creditor
pendent de 9.000,00 € on ha demanar justificant i no ha rebut resposta. Resultat
pressupostari, la despesa afectada en romanament de tresoreria és de zero i la pàgina
següent hi apareix 90.000,00 €. A obligacions reconegudes, pendent de rebre la
documentació on acrediti que els imports pagats a l’antiga arrendataria del bar la
Ponderosa realment eren béns seus i no era part de l’aixovar de l’herència. A romanament
de tresoreria aplicat a 2014 justificat a l’al.legació que els 137.000,00 € correspont a
Decret Alcaldia però continua exisitin part no justificada. Respecte la memòria al compte
general emés per la Secretàaria on es parla dels ingresos per revisió cadastral és tant per
l’augment com els interesos de demora per més de 29.000,00 €. Sobre saldos deutos
pressupostaris i no pressupostaris s’han fet esments anteriorment, sobre regularització
comptable a saldo de l’ACA en concepte d’aigua no consta que és per una revisió
d’exercicis 2008-2014, sobre el pagament a Hisenda no consta que és el saldo de
l’inspecció d’IVA més interessos de 2009-2013, respecte balanç de situació 2015 hi ha
increment patrimonial d’un any a un altre de 5M € per tal d’adaptar a la normativa
comptable, l’últim canvi normatiu és del 2010 i s’ha trigat cinc anys a complir la
normativa vigent. Se li ha facilitat les fitxes ’amortització d’elements patrimonials on hi
figura que l’urbanització del Pla de Bastons és de vuit milions nou-cents mil euros, sent
set milions i escaig obres, set-cents mil en honoraris tècnics i quatre-cents mil en
indemnitzacions sent l’última anotació a les fitxes el 2012. Explica que l’anterior secretari
Sr. Cuèllar, va emetre certificat de tres juny 2013 on indica que el cos total de projecte de
4 milions on hi havia inclosa la part particulars i municipals), per tant, molt lluny de
l’import que consta a les fitxes d’amortització. Procedeguexi exposant que l’Ajuntament
durant aquests anys ha tingut un increment patrimonial que no es reflexa, ni la permuta
que hauria de ser existència. Pas sant els models 303 i 390 exposa que la Secretària va dir
que es presentarien complementàries per tal de subsanar els errors dels darres anys, canvis
de criteris d’IVA a partir 1/01/2016, indica que les presentacions fins a 31/12/2015 les
presentacions IVA erronies fruit del pagament de l’aigua. Durant 2015 s’han continuat
pagant fora de fulla salarial les hores extres que ha realitzat el personal, se li va dir que a
partir de 2016 s’inclouria fulla. HIi ha una persona que durant 2014-2015 emetia factures
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a l’Ajuntament sense constar a dia d’avui alta d’activitats a l’Ajuntament. Figura com a
despesa 2015 factura d’Endesa per 24.000,00 i pico euros s’ha demanat a Comissió
Especial de Comptes, el detall perquè va adreçada a un particular i justificant de pagament
i encara no se li ha facilitat. S’ha venut una retro i al no constar a l’inmobilitzat tampoc
s’ha pogut donar de baixa. Continua, indicant que va demanar respecte a diferencia entre
el preu que es paga per la recollida organica de la resta. Pendent de rebre copia dels
convenir del pàrquing del futbol vell i del de darrera de la fabrica de Can Font. Manifesta
que tampoc se li ha entregat la liquidació del cost de la festa major de 2015.
Finalitzada la seva exposició, la regidora Sra. Martra indica que la liquidació del 2015 no
reflexa la situació econòmica del Consistori per tant, el grup politic Units per Sant FeliuERC-AM no aproven els comptes.
El Sr. Alcade pren la paraula indicant que no és un home de números però té la certessa
de que no es com la Sra. Martra ha exposat i que quant es realizi l’auditoria sortirà.
El regidor Sr. Castanyer, manifesta de que discrepa moltissim perquè aquest any creu que
s’ha estat molt transparent i real i de tot el llistat exposat potser li falta alguna
documentació en paper però està totalmemt informada com a membre de la Comissió
Especial de Comptes. I, que l’Ajuntament compleix tota la normativa.
El Sr. Alcade pren la paraula dient que l’Equip de Govern sempre ha volgut claretat amb
els números, tot és millorable, no hi ha voluntat d’amagar res, la Secretària actual busca
tota la informació que se li demana. Indica que només una vegada ha contradit els
informes tecnics per estalviar diners al poble, va ser l’any en que es va realitzar la festa
major quant la sala de Ca les Hermanes estava en obres. A part d’aquesta vegada, que ara
no ho faria, sempre ha pres les decisions polítiques d’acord amb els informes técnics.
Manifesta de que els tecnis estan treballant moltissim per tal de facilitar la documentació
al seu grup i que totes aquestes hores no són pel poble i que estan encallant el Consistori.
No ha vist cap pas de l’oposició per prosperar, millorar serveis,... i li sap molt de greu.
La regidora Sra. Martra exposa de que estan d’acord en que des de que la Secretaria actual
treballa al consistori hi ha un canvi i s’ha prosperat molt però s’està opinant de 2015.
El regidor Sr. Castanyer, en defensa de l’anterior secretari Sr. Cuèllar, indica que durant
tots els anys que ell va treballar-hi va dedicar moltes hores al poble, sense fer vacances i
ara volen entreveure que no treballava correctament, ara només faltaria que ell hagues de
pagar els honoraris d’advocat per defensar-se d’una querella quant la llei ho permet.
Pregunta a la Sra. Martra si s’ha llegit els motius pels quals el Sr. Cuèllar estar al jutjat,
perquè és penós que per aquest motius es trobi en aquesta situació. I, com poden
comprivar no hi ha cap factura dels advocats de l’Alcade ni del seu, però indica que tot
sortirà.
La regidora Sra. Martra indica que ella només ha exposat de que les factures abonades
no consten en el registre d’entrada.
El regidor Sr. Colom pren la paraula i comenta de que està cansat de que expliqui que
giren les coses i demana perque el conveni de cessió de la parcel.la no s’ha presentat al
Ple o, com és que l’equip de l’oposició ha hagut de treballar per tal de que es realitzessin
correctament les retencions als regidors de les indemnitzacions que perceben.
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El Sr. Alcalde indica que, potser no tots, però que tenen interés a demostrar que l’Equip
de Govern han sigut uns lladres i, no. Indica que mai, mai ha robat res a ningú. Fins i tot,
els hi demanen pena de presor. Ells respecten els tècnics municipals.
El regidor Sr. Colom indica que com a oposició han de vetllar i controlar el que passar a
l’Ajuntament i al tancamnent de l’exercici 2015 és un bon moment per fer l’analisis. I,
demana a l’Alcalde que no giri l’argument.
El Sr. Alcade pren la paraula dient que el grup municipal Units per Sant Feliu-ERC-AM
vol fer creure a la gent que l’Equip de goven amaga les coses, no se’ls hi dona informació
i no és cert. I, tots els regidors de l’Ewuip de Govern es guanyen la vida fora del
Consistori.
El regidor Sr. Castanyer manifesta de que quant no hi ha confiança no es pot treballar,
indica que la regidora Sra. Martra té la informaco´, potser si que li falta el justificant de
pagament, certificat, ... I ells no tenen confiança en res, dubten en tot i per tot.
El regidor Sr. Colom indica que com a grup a l’oposició volen tenir la informació i els
informes dels tecnics per saber que s’està fent, i que són un grup en criteri i per tant,
necessiten tenir totes les eines per decidir.
La regidor a Sra, Armengou pren la paraula dient que era un Ple per parlar de comptes i
s’està parlant de politica i, vol que consti en acte que esta totalment en contre d’aquesta
actitud per part de tots. El seu grup es basa en la legalitat, i és el que la Sra. Martra ha
exposat, potser molt tècnicament, però és el que ha realitzat. La llei s’ha de complir i ells
miren de que es compleixi. No dubte de que l’Alclade tingues plena confiança amb els
tècnics, mai n’ha dubtat però diu que una cosa é sel “debe” i l’altre “el haver”. Manifesta
de que estan en el deu dret de transformar qualvol tema en un tema politic, igual que ells,
però li repteix que ella s’ha llegit tots els documents de la querella i que enlloc apareix
el seu nom, ni el de l’Enric, ni la Judit ni de l’Artur que són els que estan aqui.
Finalment, el Sr. Alcade pren la paraula i vol comentar tres coses:
a) Creu que és la és assenyada de tota la taula, no tocava aquest tema
b) Els números quadren i de la intervenció de la regidora Sra. Martra n’extreu la
idea que el veia de petit quant mataven el porc, primer li feien carícies i llavors
li clavaven la llança i, la sensació, és que políticament s’actua així.
c) Creu que hi ha voluntat d’aixecar fals testimoni.
La secretaria demana el sentit del vot.
Es procedeix a votar, els regidors del grup politic Units per Sant Feliu-ERC-AM indiquen
que anteriorment ja han manifestat el sentit del seu vot, negatiu i per tant, per majoria
absoluta, cinc vots a favor (Sr. Alcalde, Sr. Castanyer, Sra. Solà, Sr. F. ColomermI Sra.
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Briuceño ) i trese en contra (Sra. Martra, Sr. Colom i Sra. Armengou) s’adopta el següent
acord:

Per tot el que s’ha exposat, s’adopta el següent acord:
PRIMER: Desestima les següents al·legacions presentades pels motius que s’indiquen:
‐

Nº de registre d’entrada 1-2016-001321-2, per la Sra. Judit Martra Serrat
Respecte la diferència detectada de 137.231,13 €, indicar que aquesta diferència
correspon a la modificació de crèdit aprovada per Decret d’Alcaldia Nº 11/2015
de data 31/03/2015 que correspon a la liquidació de pressupost de l’exercici 2014.
Aquesta modificació de crèdit es va aprovar per decret perquè, tot i que no totes
les modificacions de crèdit han de sotmetre’s a Ple (veure article 172 i següents
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que aprova el text refós de la
Llei Reguladors de les Hisendes Locals), només les transferències de crèdit i les
baixes per anul·lacions, en aquell moment, hi havia una situació excepcional
perquè en data 24 de maig de 2015 es van celebrar les eleccions municipals i,
l’equip de govern d’aquell moment era el qui havia d’aprovar els seus propis
comptes i així deixar liquidat, es va optar per aprovar per Decret Alcaldia, i, en la
següent sessió plenària que es va celebrar se’n va donar compte.

‐

Nº de registre d’entrada 1-2016-001323-2, per la Sra. Judit Martra Serrat
L'article 14 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
estableix que: «Els empleats públics tenen els següents drets individuals en
correspondència amb la naturalesa jurídica de la seva relació de servei: f) A la
defensa jurídica i protecció de l'administració pública en els procediments que se
segueixin davant qualsevol ordre jurisdiccional com a conseqüència de l'exercici
legítims de les seves funcions o càrrecs públics ».
En el mateix sentit, l'article 13.5 del Reglament d'Organització i Funcionament de
les Entitats Locals disposa que: «Tots els membres de la Corporació, inclosos els
que ocupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva, tindran el dret a rebre
indemnitzacions per les despeses ocasionades per l'exercici del càrrec, quan siguin
efectius, i prèvia justificació documental segons les normes d'aplicació general en
les Administracions Públiques i les que en aquest sentit s'aprova el Ple corporatiu
».
El Tribunal Suprem ha declarat reiteradament el dret que tenen els funcionaris,
treballadors i càrrecs locals, a ser indemnitzats per les despeses de defensa i
representació en judici motivats per la seva imputació en causes penals
fonamentades en actuacions derivades de l'exercici de les seves funcions. Així ho
dirà entre moltes la Sentència del Tribunal Suprem de 4 de febrer de 2002: «... Si
es tracta de despeses de representació i defensa en un procés penal, són
indemnitzables a títol de despeses».
Els requisits exigits pel Tribunal Suprem per això són els següents:
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«a) Que hagin estat motivats per una inculpació que tingui el seu origen o causa
directa en la seva actuació administrativa.
b) Que aquesta intervenció no hagi estat portada a terme amb abús, excés,
desviació de poder o en convergència amb interessos particulars propis.
c) Que es declari la inexistència de responsabilitat criminal per falta objectiva de
participació o de coneixement en els fets determinants de la responsabilitat penal,
la inexistència d'aquests o el seu caràcter lícit. D'haver-se contret responsabilitat
criminal no es pot entendre que la conducta realitzada ho hagi estat en l'exercici
de les seves funcions, sinó abusant d'elles.
Si no s'ha provat la manca de participació en fets penalment reprovables, tot i que
concorrin causes subjectives d'exempció o d'extinció de la responsabilitat
criminal, cal estimar, en atenció a les circumstàncies, que les despeses de defensa
no dimanen de l'exercici de les funcions pròpies del càrrec, atès que no es pot
considerar com a tals aquelles que objectivament haurien pogut generar
responsabilitat criminal ».
L'Ajuntament, d'acord amb la legislació vigent, a la Jurisprudència del Tribunal
Suprem i a la seva pròpia normativa, ha d'assumir les despeses de defensa i
representació (advocat i procurador) del funcionari.
No cal que el funcionari hagués sol·licitat la defensa jurídica des del principi a
l'Ajuntament perquè la Corporació designés a l'advocat, ja que, d'acord a reiterada
Jurisprudència, l'imputat ha de tenir llibertat d'elecció del seu advocat i
procurador, sense que per tant pugui intervenir l'Ajuntament en la seva elecció, ni
imposar l'advocat.
A la vista del que s'ha exposat anteriorment, la minuta de l'advocat que ha exercit
la defensa del funcionari imputat, haurà de pagar-la Corporació. En cas de que el
Secretari-Interventor sigui condemnat llavors s’haurà de reclamar la devolució
dels imports pagats.
‐

Nº de registre d’entrada 1-2016-001327-2, per la Sra. Judit Martra Serrat.
Respecte el tercer punt d’aquesta al·legació, Exposa que el romanent d’acumulat de
tancament dels exercicis 2013 i 2014 no coincideixen amb els inicials de 2014 i
2015. I es demana càlcul de les diferencies i criteris aplicats.
El romana net acumulat 2013 (440.903,06 €) menys la dotació de saldos de dubtós
de cobrament (100.881,28 €) i les operacions pendent d’aplicar al Pressupost
(OPAS) import de 138.212,55 € que queda un romanent ajustat de 201.809,22 €.
I el mateix succeeix l’any 2014.
No caldria aplicar les OPA’s en el romanent de tresoreria però es creu oportuna
incloure’l per donar més informació a l’equip de govern.
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Per tant, es considera que l’aplicació s’ha realitzat correctament.

SEGON: Estimar les al·legacions que es relacionen pels motius que s’indiquen i, en
conseqüència, introduir a l’expedient les següents modificacions:
‐

Nº de registre d’entrada 1-2016-001322-2, per l Sra. Judit Martra Serrat
El conveni urbanístic de gestió s’acorda per a la gestió execució d’un planejament
ja aprovat en base al principi de participació dels particulars en la fase d’ execució
urbanística, amb objecte de flexibilitzar o agilitzar les tasques pròpies d’aquest
procés. És un sistema facilitador de l’ actuació urbanística.
Com a tràmits necessaris per a la seva aprovació cal un tràmit específic
d’informació pública si no ha estat part de la documentació de l’ instrument de
gestió (projecte de reparcel·lació) si és el cas. Tot i que el conveni posa que s’ ha
de sotmetre a Ple, l’ òrgan competent per la seva aprovació seria l’ Alcalde d’
acord amb l’ article 21.1.j de la Llei de Bases de Règim Local.
En conclusió s’ha d’aprovar per Decret d’Alcaldia aquest conveni i sotmetre’l a
informació pública en el BOP de Girona.

‐

Nº de registre d’entrada 1-2016-001327-2, per la Sra. Judit Martra Serrat.
a) Pel que fa a l’al·legació del saldo deutor a 31/12/2015 de la Generalitat per
50.607,08 €, cal rectificar i indicar que correspon ala subvenció de Pla de
Bastons pendent de cobrament. En la memòria de la Secretària-Interventora
per error hi conta PUOSC de 2010 per amortització de crèdits, però havia de
ser per subvenció de Pal de Bastons. El dia 20 de setembre d’engany s’han
cobrat els 50.000,00 € del PUOSC de 2012 per amortització de crèdits, que
ara s’inclourà a la liquidació, aquesta subvenció es permet no imputar-se fins
que realment no es cobra. Per tant, aquest any per realitzarà d’ingrés i
l’amortització de crèdit.
b) Es demana detall de recuperacions dels saldos de dubtós cobrament de 2014 a
2015, es demana que es procedeixi a facilitar-ho.

TERCER: Aprovar els comptes i estats que conformen el Compte general corresponent a
l’exercici 2015 així com els seus annexes, presentada de conformitat amb l’Ordre
legalment vigent.
QUART: Un cop aprovades les comptes remetre copia a la Sindicatures de Comptes.
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L’Alcalde aixeca la sessió a les 12.39, de la qual com a Secretaria estenc aquest acte,

La Secretaria

Vist-i-plau
L’alcalde
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