Ajuntament
de
Cabanelles
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE
CABANELLES DEL DIA 26 DE GENER DE DOS MIL SETZE
Identificació de la sessió
Núm. : 1/2016
Caràcter : ordinària
Data : 26 de gener de 2016
Hora d’inici : 20:05 hores
Hora d’acabament : 21:30 hores
Lloc : Sala de sessions de la Casa de la Vila
Hi assisteixen :
Sr. Martí Espigulé Vallmajó, Alcalde-President
Sr. Albert Casadevall Ballada, Tinent d’Alcalde
Sr. Javier Sánchez Machordom, Regidor
Sr. Daniel Arbusà Torrent, Regidor
Sr. Jordi Rollán Altarriba
Sra. Mireia Acosta Piqué, Secretària.
Absents amb excusa :
Absents sense excusa :
Desenvolupament de la sessió:
A la sala de sessions de la casa consistorial, es reuneix el Ple de l’Ajuntament de
Cabanelles, en sessió ordinària i en primera convocatòria a les vint hores del dia
26 de gener de 2016. Constatada l'existència del quòrum necessari per a la seva
vàlida constitució, l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els següents
assumptes inclosos a l’ordre del dia:
01.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de novembre
de 2015
02.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 24 de
novembre de 2015.
03.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 15 de
desembre de 2015.
04.-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dels mesos de novembre i desembre
de 2015.
05.- Donar compte PMP, Morositat i execució pressupostària 4r trimestre 2015.
06.- Nomenament de Jutge de Pau Titular i Substitut de Cabanelles.
07.- Assumptes urgents
08.- Precs i preguntes
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01.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 3 DE
NOVEMBRE DE 2015
El President sotmet a aprovació l’acta de la sessió de l’Ajuntament núm.
13/2015, del dia 3 de novembre de 2015, la qual s’aprova per unanimitat i sense
esmenes.
02.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 24
DE NOVEMBRE DE 2015.
El President sotmet a aprovació l’acta de la sessió de l’Ajuntament núm.
14/2015, del dia 24 de novembre de 2015, la qual s’aprova per unanimitat i
sense esmenes.
03.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 15
DE DESEMBRE DE 2015.
El President sotmet a aprovació l’acta de la sessió de l’Ajuntament núm.
15/2015, del dia 15 de desembre de 2015, la qual s’aprova per unanimitat i
sense esmenes.
04.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DELS MESOS DE
NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2015.
NOVEMBRE
52
53

sol·licitud d'alta al portal Seu-e, Transparència i eTauler

Ajuntament

02/11/2015

Ajuntament

03/11/2015

54

sol·licitud modificació dades al servei E-Tram
sol·licitud modificació dades plataforma perfil del
contractant

Ajuntament

03/11/2015

55

sol·licitud modificació dades al servei E-Notum

Ajuntament

03/11/2015

56

Inici expedient renovació càrrecs Jutges de Pau

Ajuntament

04/11/2015

59

Sol·licitud obres de manteniment, neteja i reparació a la
teulada de l’església d’Espinavessa
Ajuntament
09/11/2015
Iniciació expedient de responsabilitat patrimonial per
determinar la responsabilitat o no de l’ajuntament de
Cabanelles sobre l’averia del vehicle de la Sra. Maria
Llansó Riera.
Ajuntament
09/11/2015
declaració de caducitat pròrroga o rehabilitació llicència
obres Can Dansa
Pere Oriol Pujol 12/11/2015

60

delegació de funcions d'Alcaldia-Presidencia

Ajuntament

12/11/2015

61

sol·licitud a la Generalitat de l'ajut gestió forestal

Ajuntament

13/11/2015

62

comunicació obres Can Pericas

J. Suné
construccions

16/11/2015

63

trasllat informe tècnic

Michael
Fairhurst

16/11/2015

64

denegació llicència divisió horitzontal

Jaume Planas
Juanola

20/11/2015

57

58
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65

declaració de caducitat i concessió pròrroga llicènica
obres Mas Coll Gummà

Josep
Bonaventura

20/11/2015

66

recepció del document, notificació OGAU i trasllat per
informe tècnic sobre ampliació obres

Ramon Ferres
Illa

20/11/2015

67

nòmines personal novembre

Ajuntament

26/11/2015

68

reconeixement de dietes i desplaçaments

Núria Caulas
Oliva

26/11/2015

69

aprovació factures mes de novembre

Ajuntament

27/11/2015

70

rectificació error aritmètic en el reglament de l'aigua

Ajuntament

30/11/2015

71

devolució fiança gestió de residus de la construcció

Josep
Guillamet

01/12/2015

72

ajut econòmic per la marató de TV3

Joan Guillamet

07/12/2015

73

devolució paga extra de nadal 2012 - 44 dies

Ajuntament

10/12/2015

74

acompliment de funcions de tresoreria

Ajuntament

10/12/2015

75

declaració de caducitat i concessió pròrroga llicènica
obres Can Dansa

Pere Oriol Pujol 11/12/2015

DESEMBRE

76

Núria Caulas
Oliva

11/12/2015

Ajuntament

14/12/2015

77

reconeixement triennis Núria Caulas Oliva
aprovació certificació número 1 obra escoles
Espinavessa

78

pagues extres desembre 2015

Ajuntament

15/12/2015

79

aprovació factures mes de desembre

Ajuntament

18/12/2015

80

nòmines personal desembre

Ajuntament

18/12/2015

81

rescissió contracte d'arrendament servei de bar i gestió
d'activitat del Local Polivalent

Dolors Pérez
Muñoz

18/12/2015

82

Adjudicació de les obres de "Adequació de la zona de
l’Ajuntament destinada a jardí".

Ajuntament

18/12/2015

83

Aprovació factures final d'any

Ajuntament

28/12/2015

Baixa voluntària Xavier Cadasevall Ballada

Xavier
Casadevall
Ballada

31/12/2015

84

Els membres assistents es donen per assabentats.
05.- DONAR COMPTE PMP, MOROSITAT I EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
4R TRIMESTRE 2015.
Es dóna compte de l’informe d’intervenció sobre l’execució del pressupost del
quart trimestre 2015, el qual es transcriu a continuació:
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“INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL
DE L’EXERCICI 2015 (ACUMULAT A 31/12/2015) I PMP 4RT TRIMESTRE
2015.
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica 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, que estableix les
obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals
(art. 16), emeto el següent
INFORME
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions
trimestrals de subministrament d’informació”, diu que en els tres primers
trimestres de cada any, queden excloses del compliment de l’obligació de
subministrament d’informació trimestral, les Corporacions Locals de població no
superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al Calendari i
pressupost de tresoreria, endeutament viu i l’estimació de l’endeutament en els
pròxims deu anys.
De la documentació corresponent al quart trimestre 2015 (acumulat fins
31/12/2015), el resultat obtingut és el següent:

RECAPTACIÓ ACUMULADA FINAL 4R
TRIMESTRE

245.309,69 euros

PAGAMENTS ACUMULATS FINAL 4R
TRIMESTRE

322.487,11 euros

Tal com s’especifica en la tramesa de la documentació d’aquest seguiment
trimestral, l’ajuntament de Cabanelles no té endeutament i per tant, cap préstec
del fons de finançament de pagament a proveïdors (instrumentat a través d’una
operació d’endeutament o mitjançant la participació en els tributs de l’Estat).
S’adjunta el calendari i pressupost de tresoreria a 31/12/2015.
Per altra banda, s’informa del període mig de pagament del tercer trimestre
2015, segons les dades extretes de la plataforma de l’oficina virtual de les
entitats locals:
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Ratio
Importe
Operacione Pagos
Entidad s
Realizado
Pagadas
s
(días)
(euros)
Cabanelle
-13,83
46.602,99
s
PMP
46.602,9
Global
9

Ratio
Importe
PMP
Operacione Pagos
Observacione
s
Pendiente (días
s
)
Pendientes s
(euros)
(días)
-30

2.208,86

-13

2.208,86 -13

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 4T2015
Aquest informe ve determinat per l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic, i es recomana la seva inclusió en aquest expedient.
Així mateix aquest informe trimestral ve regulat 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
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: El Ple
1.2.

Caràcter: preceptiu

1.3.

Títol: Informe morositat 4T2015

2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat a l'art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic, la intervenció anualment elaborarà un informe, en el què s'avaluarà el
compliment de la normativa en matèria de morositat. Aquest informe serà elevat
al Ple.
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions
trimestrals de subministrament d’informació”, diu que en els tres primers
trimestres de cada any, queden excloses del compliment de l’obligació de
subministrament d’informació trimestral, les Corporacions Locals de població no
superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al Calendari i
pressupost de tresoreria, endeutament viu i l’estimació de l’endeutament en els
pròxims deu anys, per tant el 4art trimestre de l’any no està exclòs del
compliment de l’obligació de subministrament d’informació trimestral pel que fa
al l’informe trimestral de morositat.
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3. CONCLUSIÓ
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
3.1. Els pagaments totals realitzats en el 4art trimestre de 2015, han estat de
46.602,99€, dels quals: 46.602,99€ (tot l’import) s'han efectuat dins el termini
legal establert per la normativa sobre morositat.
3.2. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a finals de l'exercici
2015, derivades de l’informe trimestral corresponent al quart trimestre, son de
2.208,86 €, els quals es troben dins el període legal de pagament.
3.3. El període mitjà de pagament en el 4art trimestre de 2015 és de 16,97
dies”.
Els membres assistents es donen per assabentats.

06.- NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT DE
CABANELLES.
PROPOSTA D’ACORD
Vist l’expedient instruït per al nomenament de Jutge de pau, titular i suplent,
d’aquest municipi per haver-se exhaurit el termini de quatre anys pel qual fou
nomenat l’anterior Jutge de pau.
Atès que per a l’elecció d’interessats s’ha obert la convocatòria per termini de
vint dies, mitjançant anunci publicat en el BOP (núm. 221, de 17 de novembre
de 2015), al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, a la web municipal, al tauler
d’anuncis del jutjat de primera instància i instrucció del partit judicial al qual
pertany el jutjat de pau i en el jutjat de pau, de conformitat amb l'article 5 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, de jutjats de Pau
Atès que ha finalitzat el període d'exposició pública de l'anunci en tots els mitjans
de comunicació publicats, i que durant aquest s'han presentat les sol·licituds
següents:
- Jaume Planas Juanola, per al càrrec de Jutge de Pau titular (NRE 566)
- Joaquim Pascual Mercader, per al càrrec de Jutge de Pau substitut (NRE 571)
Que a les sol·licituds presentades hi ha adjunt el currículum vitae dels candidats
així com fotocòpia del DNI dels mateixos.
Comprovat pels assistents que els candidats indicats reuneixen totes i cadascuna
de les condicions exigides per l'art. 1.2 del Reglament esmentat (ser espanyol,
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major d’edat i no estar incurs en cap de les causes d’incompatibilitat que estableix
l’article 303 de la LOPJ), valorant-se molt positivament la tasca realitzada per el
Jutge de Pau titular en l'exercici de llur càrrec actual d'ençà el seu primer
nomenament l'any 1990 i també, la del Sr. Joaquim Pascual Mercader, com a Jutge
de Pau substitut, quan se l’hagut de menester.
Atès que el procediment per al nomenament dels jutges de pau titulars i suplents
està previst en els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
Poder Judicial, i en el Reglament 3/1995, de 7 de juny. Corresponent al Plenari
municipal escollir les persones que han d’ésser nomenades per la Sala de Govern
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Atès que el Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres és
l'òrgan competent per a l'elecció del jutge de pau titular i substitut, en virtut del
que disposa l'article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
És per això, el sotasignat Alcalde proposo al Ple l'adopció del següent acord:
PRIMER. Proposar la renovació de la Sr. JAUME PLANAS JUANOLA en el càrrec de
Jutgessa de Pau titular del municipi.
SEGON. Proposar el nomenament Sr. JOAQUIM PASCUAL MERCADER en el càrrec
de Jutge de Pau substitut del municipi.
TERCER. Comunicar la present resolució al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, a fi que procedeixi als tràmits pertinents pel oportú nomenament.
QUART. Comunicar el present acord a les persones interessades.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents al Ple (5 regidors).

ASSUMPTES URGENTS:
Seguidament s’informa de l’existència d’un assumpte que, tot i no figurar a
l’Ordre del Dia, és necessari tractar com a conseqüència de la seva urgència. Per
tot això, i a proposta de l’Alcaldia- Presidència, s’acorda, per unanimitat,
declarar-los d’urgència, de conformitat amb allò disposat a l’article 47.2, del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril, i es passen a tractar els
assumptes següent:
07.- PROPOSTA ACORD DE PLE PER APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA
D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DEL MUNICIPI DE
CABANELLES.
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En data 11 de febrer de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Cabanelles, en sessió
extraordinària, va acordar l’aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES).
En data 19 de gener de 2016 l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona
notifica a l’Ajuntament de Cabanelles que ha rebut l’exemplar definitiu del PAES
dels municipis de la Serra de l’Estela de l’Alt Empordà i que el document
s’adequa a la Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les comarques gironines.
En la mateixa comunicació es preveu que les esmenes al document han
comportat alguns canvia en el PAES lliurat inicialment. Entre altres, s’ha
modificar el nombre d’accions de 72 a 71 accions que suposen una reducció
d’emissions per l’any 2020 de 4.945,02 a 4.709,03 tn CO2, amb un percentatge
de reducció del 22% al 20,74% i també ha variat el pressupost total del Pla de
3.552.910,3 euros a 3.517.254,99 euros.
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD,
Primer.- Aprovar definitivament la versió modificada del Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible (PAES) dels municipis de la Serra de l’Estela de l’Alt
Empordà, en el que es troba Cabanelles.
Segon.- Notificar la present resolució a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat -Medi
Ambient de la Diputació de Girona i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà als
efectes oportuns.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents al Ple (5 regidors).
08.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor President aixeca la sessió,
essent les vint-i-una hora i trenta minuts, del contingut de la qual, com a
Secretària, dono fe.La Secretaria,

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Mireia Acosta Piqué

Martí Espigulé i Vallmajó.
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