ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE DATA 16 DE FEBRER DE 2017

Identificació de la sessió
Núm. 002/2017
Data: dijous dia 16 de febrer de 2017
Horari: inici a les 21.05 finalitza a les 22:15
Lloc: sala de Plens del Consistori

Assistents:
Sr. Joan Casas i Carreras, Alcalde
Sr. Fèlix Castanyer Santanach, primer tinent d’alcalde (CIU)
Sra. Cristina Solà Hernández, segons tinent d’alcalde (CIU)
Sr. Fermí Colomer Valls, regidor (CIU)
Sr. Artur Colomer Buchner, regidor (Units per Sant Feliu-ERC-AM)
Sra. Judit Martra Serrat, regidora ( Units per Sant Feliu-ERC-AM)
Sr. Enric Colom Serrat, regidor (Units per Sant Feliu-ERC-AM)
Sra. Àngels Armengou Roig, regidora (Units per Sant Feliu-ERC-AM)

Actua com a Secretària la Sra. Gemma Gasull Costa, Secretària-Interventora de la
Corporació.

Prèviament s’ha dut a terme la corresponent convocatòria amb l’antelació reglamentaria
establerta en el Reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic 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.
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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

S’inicia la gravació audiovisual de la sessió plenària.

Procedeix indicar que a la sala es troba present la Sra. Sònia Plana que conjuntament ha
elaborat el pressupost així com el Pla Econòmic Financer conjuntament amb la
Secretaria i si cal podrà intervindrà.

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta d’aprovació del Pla Econòmic Financer (PEF) per al
periode 2015-2017
El Sr. Alcalde exposa que l‘any 2016 es va detectar que calia efectuar un Pla econòmic
financer, que s’ha treballat i que es porta al Ple i, tot i que la voluntat de l’equip de govern
i la Secretària era aprovar els presupostos a finals de l’any 2016, degut a l’elaboració
d’aquest Pla no es va poder efectuar.
El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la Regidora Sra. Sra. Eva Briceño Muñoz, regidora
(CIU) per trobar-se absent per vacances.
Pren la paraula la regidora Sra. Judit Martra iniciat la seva intervenció exposant
l’observació d’una errada en el nom del poble. Pel que fa al PEF exposa que segons
informe de secretaria de 8/08/2016 i diligència efectuada el setembre de 2016 es va
evident l’incompliment de les ràtios i per tant, cal elaborar un PEF. Demana aclaració de
perquè s’ha trigant tant a efectuar el Pla i, l’Alcalde dóna la paraula a la Secretaria la qual
indica que degut al traspàs de dades i estudi de tota la documentació a la plantilla actual
de l’Ajuntament així com la sol·licitud de tutela per part de Xaloc, fins ara no s’ha
obtingut el document definitiu. En relació a les pàgines 6 i 7 del PEF pregunta si s’ha
realitzat alguna de les accions coercitives i, tant l’Alcalde de com la Secretaria responen
negativament, indicant aquesta darrera que sols s’exposa la normativa legal. Continua
indicar i exposant les seves apreciacions sobre les pàgines 2, 4, 5, 10, 12 14, 19, 19 i 20
del PEF així com la sol·licitud d’aclaracions que són matisades per part del Sr. Alcalde
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així com la Secretària. Prossegueix preguntant sobre el preu de la fibra òptica, demanant
quantes se n’adquiriran i a quin preu es vendran, el Sr. Alcalde manifesta que creu que
s’adquiriran 6 llicències i que la inversió es realitzarà aquest any però que el servei no
arribarà fins el 2018. Pregunta si dins el capítol d’inversió si hi ha previst l’adquisició del
pis de sobre el bar de la Ponderosa, on l’Alcalde respon que està previst i s’hi s’està
treballant. Demana si s’ha tingut en compte la previsió de millorar el so audiovisual de la
sala de plens on el Sr. Alcalde manifesta que es té present i quant s’hagin obtingut els
pressupostos realitzaran els estudis oportuns. Continua preguntant sobre la previsió de ser
beneficiaris de la subvenció de l’ACA per abastament en alta d’aigua al veïnat de Sant
Iscle de Colltort, alcalde respon dient que s’ha previst al pressupost per si algú es fa enrere
o be si es crea una nova convocatòria. La mateixa regidora procedeix, preguntant sobre
que és la Casa de la Festa on el Sr. Alcalde respon que seria el també anomenat museu de
la Faràndula on la Generalitat considera que aquest nom és més adequat. Pregunta la Sra.
Martra que és el que es vol expropiar, on el Sr. Fèlix Castanyer respon que és el pas estret
que hi ha al camí d’en “nana” on hi ha dificultat de pas sobretot en maquinaria grossa.
Pregunta sobre si la relació que apareix a la sol·licitud del PUOSC és per ordre de prioritat
on tant l’Alcalde com el Sr. Castanyer contesten afirmativament i, la Sra. Martra observa
que la darrera actuació és la reparació del taulat de l’Escola Bressol. Novament pregunta
sobre quin és el destí que tindrà el donatiu e la Caixabank on el Sr. Alcalde manifest que
serà per la gent gran. Demana sobre la partida del moli de la Conqueta on se li respon
que la previsió és realitzar-ho en varis exercicis tal com es va realitzar en altres ocasions.
Demana per la reordenació del Firal no està prevista pel 2017,se li respon negativament;
per les cortines de l’escola Rocalba, on se li contesta afirmativament, pels bans de Pla de
Bastons, on se li contesta que inicialment no, millora en la recollida d’escombraries, se li
respon que no s’ha millorat contenidors i hi ha estudi de SIGMA on s’estan realitzat varis
plans pilots per tal de decidir quin model és més adequat, el Sr. Castanyer intervé indicant
que en l’espai on es troben els contenidors si; pregunta sobre l’emplaçament actual dels
contenidors a Pla de Bastons, on el Sr. Castanyer respon que no descarta tornar-los a
moure; pregunta sobre la reclamació Cooperativa la Familiar i que es vol realitzar, el Sr.
Castanyer respon que s’estan realitzant les passes legalment establertes i un cop es tingui
la titularitat es vol vendre. Finalment, es vol proposar una partida participativa, el Sr.
Alcalde manifesta que es tindrà en compte per l’any que ve.
Intervé el regidor Sr. Colom preguntant sobre com està el tema de l’ACA i que fa molt
plens que no se li dóna resposta i, respon el Sr. Alcalde manifestant que es realitzarà una
resposta per escrit.
Alcalde pregunta sobre el sentit de la seva votació i la Sra. Martra pregunta que
prèviament, voldria saber si el PEF es vincula al pressupost o bé, són punts separat. El Sr.
Alcalde respon dient que són punts de l’ordre del dia separats.

Pren la paraula el Sr. A. Colomer, exposant que han intentat mirar el PEF en bons ulls,
agraeix el treballs dels tècnics municipals i de Xaloc però que per ell és “un cortar i pegar”
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i és poc seriós, l’Alcalde manifesta que és el reves i que s’ha realitzat un bon treball i
servirà de guió pel 2017.
Vist l’informe de la Secretària-Interventora de data 8 d’agost de 2016 a que fa referència
l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, en la 7 seva
aplicació a les entitats locals, que diu que la liquidació de l’exercici econòmic 2015 de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols aprovada per Decret de l’Alcaldia de data 23 de
març de 2016, no compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa.
L’article 21.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, estableix que en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, objectiu de deute públic o de la regla de la despesa, l’Administració
incomplidora formularà un pla econòmic-financer (PEF) que permeti en l’any en curs i el
següent el compliment dels objectius o de la regla de la despesa, amb el contingut i abast
previstos en aquest article. En el mateix sentit l’article 116 bis de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del règim local.
Vist que el Pla econòmic-financer ha estat redactat pels serveis municipals en
col·laboració amb els tècnics del servei d’assessorament comptable de l’organisme
autònom de la Diputació de Girona XALOC.
L’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012 determina que l’òrgan competent per a
l’aprovació del PEF és el Ple de la Corporació.
L’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina que la corporació
local remetrà el PEF al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en el termini de
5 dies naturals des de la seva aprovació per la corporació.
L’òrgan competent per a la supervisió dels PEF és el Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i caldrà fer-li tramesa de la documentació
que preveu l’Ordre ECF/138/2007.
Per tot el que s’ha exposat, per majoria simple dels regidors assistent, 4 vots a favor del Sr.
Alcalde, Sr. Castanyer, Sra. Solà i Sr. F. Colomer i 4 vots en contra del Sr. A. Colomer, Sra.
Martra, Sr. Colom i Sra. Armengou i pel vot de qualitat de l’alcalde, s’adopta el següent
acord:

Primer.- Aprovar el Pla Econòmic-Financer de l’Ajuntament en els termes que consten en
document annex i que es considera part integrant d’aquest Acord.
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Segon.- Notificar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i al Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Inserir el Pla a efectes exclusivament informatius en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.
Quart.- Una còpia del PEF haurà d’estar a disposició del públic a les dependències
municipals a efectes exclusivament informatius des de l’aprovació del mateix

2.- Proposta d’aprovació de la Relació de Llocs de treball
l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.

de

El Sr. Alcalde dóna la paraula als regidors i la Sra. Armengou pren la paraula qui vol
efectuar varies apreciacions en el quadre, la primera troba a faltar el tipus de contracte i
jornada del personal eventual, enten que és per la piscina municipal, pregunta com està
la convocatoria de la nova plaça a l’area econòmica, se li respon que no s’hi ha treballat,
i la regidora realitza una serie de matitzacions sobre el cost que té la persona que va entrar
a substiutir la baixa laboral a diferencia de l’assessor comptable i la disminució minsa de
la despesa que suposa Xaloc, el Sr. Alcalde manifesta que actualment s’està realitzant una
restructuació i que quant l’Ajuntament estigui preparat es procedirà a desincular-se de
Xaloc. Finalment, la regidora pregunta com és que en el presupost no hi ha la previsió
de contractar les persones que realizen els treballs de neteja a diferents dependències
municipals i que per antiguitat seria de justicia en detriment de la nova persona que s’ha
incorporat a la plantilla i també hi hauria un estalvi amb l’IVA que l’Ajuntament ha de
assumir. Fetes aquestes matitzacions la regidora manifesta que el seu vot serà afirmatiu.
Considerant que, de conformitat amb el que preveu l’article 74 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic -TREBEP-, les Administracions Públiques han d’estructurar la seva
organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars
que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional,
els cossos o escales, si escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions
complementàries, havent els instruments esmentats de ser públics.
Considerant que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local LRBRL-, al seu article 90.2, preveu que les Entitats Locals formaran la relació de tots els
llocs de treball existents en la seva organització, en els termes previstos a la legislació bàsica
sobre funció pública, i que correspon a l’Estat establir les normes segons les quals hagin de
confeccionar-se les relacions de llocs de treball, la descripció de llocs de treball tipus i les
condicions requerides per a la seva creació.
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Considerant que l’article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local TRLRL-, afegeix que les RPT tindran en tot cas el contracte previst a la legislació bàsica
sobre funció pública, i es confeccionaran segons les normes previstes a l'article 90.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.
Considerant que l’aprovació de la relació de llocs de treball correspon a l’Ajuntament Ple, en
virtut del que preveu l’article 22.2-i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, sense que tal atribució pugui ser objecte de delegació.

Per tot l’exposat, per unanimitat dels regidors assistents (8 vots a favor del Sr. Alcalde,
Sr. Castanyer, Sra. Solà, Sr. F. Colom, Sr. A. Colomer, Sra. Martra, Sr. Colom i Sra.
Armengou) s’adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar la relació de llocs de treball que, degudament diligenciada per la
Secretaria General, consta a l’expedient i que s’entén aquí per reproduïda a tots els seus
efectes.

SEGON.- Sotmetre el present acord a informació pública. A tal efecte, es publicarà
l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al taulell d’edictes del
Consistori i a web municipal (http://www.santfeliudepallerols.cat/ajuntament/areaeconomica)
TERCER.- Remetre còpia del present acord a l’Administració General de l’Estat i al Govern
Autonòmic corresponent.
QUART.- Contra el present acord els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Ajuntament Ple, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent a
la notificació de l’acord, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

3.- Proposta d’aprovació del Pressupost General, les bases d’execució
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per l’any 2017
L’Alcalde exposa les fixes globals del pressupost i dóna la paraula als regidors.
Pren la paraula la Sra. Martra on dirigint-se directament al Sr. Castanyer, celebra que en
les bases d’execució del pressupost s’exposi que totes les factures han de passar pel
registre d’entrada de l’Ajuntament. El Sr. Castanyer respon que mai s’ha negat a que els
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factures passin pel registre i demana que prèviament indiquin el sentit del seu vot i poder
avançar ja que només realitzen interpel·lacions i no s’avança.
Novament pren la paraula la Sra. Martra qui procedeix a efectuar una sèrie de preguntes,
aclaracions i suggeriments sobre diferent articulat de les bases d’execució del pressupost
(pàg. 15, pàg. 18, pàg. 12 i pàg. 20, pàg. 22, pàg. 25, pàg. 30).
Els regidors després de debatre acorden que respecte la previsió de les subvenció als
usuaris del centre de serveis a la gent gran es procedida a redactar unes bases de la
subvenció.
Intervé el Sr. A. Colomer, exposant que pel principi de prudència i donat que és difícil
d’obtenir la subvenció de l’ACA per Sant Iscle, potser seria convenient treure aquesta
partida, el Sr. Alcalde respon que no perquè si s’obté la subvenció ja s’ha fet la previsió ,
intervé el Sr. Castanyer qui pregunta al Sr. A. Colomer si el que està dient és que trauria
aquesta partida del pressupost qui respon negativament i que ell creu que s’hauria
d’ampliar, el Sr. Castanyer realitza l’observació que li sorprèn aquest canvi d’opinió tant
rapida.
Pren la paraula el Sr. Colom on vol deixar clar les modificacions de les bases.
Pren la paraula la Sra. Martra on demana l’abstenció del regidor Sr. F. Colomer per ser
part interessada en l’adopció d’acord atès que s’ha indicar que en el capítol d’inversions
hi ha previsió de l’adquisició de la compra del pis de la Ponderosa. La Secretària
manifesta que en el pressupost i concretament al capítol, d’inversió no hi ha cap partida
prevista per la compra del pis indicat, que a dia d’avui no es té la valoració pericial
demanada per Junta de Govern Local i per tant, no es pot plantejar la compra de l’immoble
sense que prèviament hi hagi una quantificació econòmica.
El Sr. Alcalde pren la paraula indiciant que hi ha voluntat d’arribar a un acord.
Finalment, el Sr. Alcalde vol comentar que confia amb el pressupost de 2017, que durant
molt anys s’ha invertit en obra i en equipar el poble i que ara és l’hora dels afers socials,
gent gran, escola bressol, consorci acció social... la previsió és d’invertir 152.000 €. Quant
va comunicar la introducció de la partida de subvenció als usuaris del Centre de Serveis
a la Generalitat ho va veure com un exemple a seguir, la gent gran és mereix tota la
col·laboració i afecta a tota la població, és molt important mirar els objectius i agraeix el
suport d’Units per Sant Feliu als pisos tutelats, considera que són uns pressupostos molt
transparents i que podran desenvolupar diferents projectes, com la zona industrial i per
tot això, demana el sentit del vot als regidors.
El Sr. A. Colomer pren la paraula manifestant que recolzen les partides socials i que en
cap cas vol que es posi en dubte però consideren que un pressupost de 1.700.000,00 € hi
ha moltes partides que no comparteixen , tot i que recolzen les partides socials i la seva
voluntat sempre serà l’increment d’aquestes partides.
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El Sr. Castanyer pren la paraula preguntat als regidors d’Units en quines partides no estan
d’acord qui li responen que en un Ple extraordinari no hi ha precs i preguntes, i no se li
respon a la pregunta.
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic
2017, així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots
els llocs de treball, de conformitat amb l’establert en els articles 168 i 169 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, i l’article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el capítol I del Titulo VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de la Secretària-Interventora municipal, de data
6 de febrer de 2017
Vist l’informe de la Secretària-Interventora d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute del que se’n
desprèn que la situació és d’equilibri.
Per tot el que s’ha exposat, per majoria simple dels regidors assistent, 4 vots a favor del Sr.
Alcalde, Sr. Castanyer, Sra. Solà i Sr. F. Colomer i 4 vots en contra del Sr. A. Colomer, Sra.
Martra, Sr. Colom i Sra. Armengou i pel vot de qualitat de l’alcalde, s’adopta el següent
acord:

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols, per a l’exercici econòmic 2017, juntament amb les seves bases d’execució, el
resum per capítols del qual és el següent:
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL V
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPITOL IX

INGRESSOS
500.000,00 €
20.000,00 €
444.545,56 €
408.896,32 €
15.100,00 €
13.500,00 €
337.419,74 €
0€
0€
1.739.461,62 €

DESPESES
463.104,85 €
643.226,73 €
12.500 €
124.971,07 €
10.787,00 €
370.571,97 €
0€
0€
114.300,00 €
1.739.461,62 €
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SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
TERCER. Exposar al públic el pressupost general per al 2017, les bases d’execució i
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de la
presentació de reclamacions pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap
reclamació.
CINQUÈ. Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estatal i autonòmica.

L’Alcalde aixeca la sessió a les 22:15, de la qual com a Secretaria estenc aquest acte,

La Secretaria

Vist-i-plau
L’alcalde
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