Ajuntament
de
Cabanelles
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE
CABANELLES DEL DIA 15 DE MARÇ DE DOS MIL SETZE
Identificació de la sessió
Núm. : 2/2016
Caràcter : ordinària
Data : 15 de març 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. Jordi Rollán Altarriba
Sra. Mireia Acosta Piqué, Secretària.
Absents amb excusa :
Sr. Daniel Arbusà Torrent, Regidor
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
15 de març 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 26 de gener de
2016.
02.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia, del núm. 1/2016 al 20/2016, ambdós
inclosos.
03.- Proposta d’acord de Ple per a l’aprovació, si s’escau, de la declaració de lloc
de treball com a prioritari respecte a la cobertura, de forma temporal, de la plaça
de personal laboral d’agutzil/peó existent a la plantilla de personal de
l’ajuntament de Cabanelles.
04.- Proposta d’acord de Ple per a l’aprovació inicial de la modificació de
pressupost MC 2/2016 del Pressupost vigent.
05.- Proposta d’acord de Ple per a l’aprovació de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdit núm. 1/2016.
06.- Assumptes urgents
07.- Precs i preguntes
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01.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE
GENER DE 2016
El President sotmet a aprovació l’acta de la sessió de l’Ajuntament núm. 1/2016,
del dia 26 de gener de 2016, la qual s’aprova per unanimitat i sense esmenes.
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚM. 1/2016 AL
20/2016, AMBDÓS INCLOSOS.
NÚMERO ASSUMPTE

TITULAR

DATA

DECRETS D'ALCALDIA 2016

GENER

1

Autorització tancament i ús excepcional de camins d’ús públic Societat Caçadors
per a batuda de porcs senglars.
Banyoles

4

Sol·licitud d’ús del Local Social d’Espinavessa com a seu de
l’Associació de Veïns d’Espinavessa.
Devolució fiança dipositada en el contracte d’arrendament
per a la gestió del servei de bar i gestió d’activitat del local
municipal polivalent de Cabanelles
Cessió a favor de l'Ajuntament del nínxol 11 boca 3 del
cementiri de Queixàs

5

Aprovació inicial modificació puntual 1 catàleg de masies

6

Aprovació nòmines gener personal

7

Aprovació i pagament factures gener

2
3

18/01/2016

Ramon Martínez
Martínez

20/01/2016

Dolores Pérez Muñoz

20/01/2016

Inocenta Rico Olivares
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Ajuntament de
Cabanelles
Ajuntament de
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20/01/2016
25/01/2016
28/01/2016
28/01/2016

FEBRER
8
9
10
11

Autorització col·locació plafó camí Mn.Cinto Verdaguer
Autorització la prova esportista ciclista denominada VIII
MARXA CICLOTURISTA LES GOGES
Autorització la prova esportista MDM Vertical Race & Half
Marathon.

Patronat Mare Deu
Mont

01/02/2016

Club Ciclista Banyoles

08/02/2016

Diversport SC

08/02/2016
09/02/2016

13

Resolució expedient reclamació patrimonial
Autorització assistència curs de padró d'habitants i computar
la despesa a pressupost
Aprovació 2a certificació obra adequació de la PB de les
antigues escoles Espinavessa

14

Aprovació i pagament factures febrer

15

Aprovació nòmines personal febrer

16

Aprovació liquidació 2015

Maria Llansó Riera
Ajuntament de
Cabanelles
Ajuntament de
Cabanelles
Ajuntament de
Cabanelles
Ajuntament de
Cabanelles
Ajuntament de
Cabanelles

17

Atorgar llicència reforma cobert Casa Nova del Castell

Narcis Agustí Agustí

12

10/02/2016
16/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
29/02/2016
29/02/2016

2

Ajuntament
de
Cabanelles

MARÇ
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04/03/2016

18

Canviar dia de la sessió ordinària

19

Comunicació primera ocupació Can Salvi

20

Modificació de crèdit IRC 1-2016

Aprovar el pla pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Ajuntament de
Cabanelles, pel període 2017-2019
Cabanelles

09/03/2016

21
22

Assabentat de campaments juvenil - Can Coromines

CAMPAMENTS I MÉS

09/03/2016

Assabentat de campaments juvenil - Can Pirrac

Agrupament Escolta i
Guia Anton Vilà

09/03/2016

23

Carmel Ann White
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04/03/2016
07/03/2016

Els membres assistents es donen per assabentats.
03.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE PER A L’APROVACIÓ DE LA
DECLARACIÓ DE LLOC DE TREBALL COM A PRIORITARI RESPECTE A LA
COBERTURA, DE FORMA TEMPORAL, DE LA PLAÇA DE PERSONAL
LABORAL D’AGUTZIL/PEÓ EXISTENT A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE CABANELLES.
Antecedents
Atès la necessitat urgent i inajornable d’aquest Ajuntament de cobrir la plaça de
personal laboral, agutzil, vacant a partir de finals de l’any 2016 per jubilació de
l'actual persona que ocupa el lloc de treball.
Vista la memòria d'alcaldia de data 22 de febrer de 2016 en la que es justifica
aquesta necessitat.
Vist l'informe jurídic de secretaria intervenció pel qual es conclou que les entitats
locals poden dur a terme les contractacions temporals, el nomenament de
funcionaris interins i de personal estatutari temporal que considerin convenients
en l’exercici de la seva competència d’autoorganització, si bé sotmesa a les
limitacions del número Dos de l’article 20 LGPE/16 en el que es preveu que
només es poden dur a terme en casos excepcionals i per a cobrir necessitats
urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels
serveis públics essencials.
Vist l'informe d'intervenció referent a la consignació pressupostària per al
nomenament de personal laboral temporal.
Legislació aplicable
— L’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2016.
— La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
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Per tot el que s’exposa i de conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l'Alcade sotasignant
proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS
PRIMER. Considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan
necessari el nomenament de personal laboral per tal de cobrir, de forma
temporal, la plaça d’agutzil, vacant a partir de finals de l’any 2016 per motius de
jubilació de l'actual persona que ocupa el lloc de treball, el Sr. Magin Espeso
Rodríguez.
SEGON. Considerar prioritàries i adscrites a servei essencial per l'Ajuntament de
Cabanelles les tasques i funcions referents a la plaça de personal laboral
d’agutzil.
TERCER. Autoritzar i procedir a l’inici del procés de selecció per a cobrir la plaça
de personal laboral temporal d’agutzil en la plantilla de l’ajuntament de
Cabanelles.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents al Ple (4 regidors).

04.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST MC 2/2016 DEL PRESSUPOST VIGENT.
ANTECEDENTS
1. Per Provisió d’Alcaldia de data 10 de febrer de 2016 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit 2/2016 mitjançant suplement de crèdit i/o
crèdit extraordinari.
2. S’ha proposat les partides i els imports que s’han de modificar.
3. La Secretària - Interventora han emès informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
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2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el
president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides
no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es
sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tot el que s’exposa i en virtut de l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del règim local, es proposa l’adopció dels
següents,
ACORD,
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost MC 2/2016, que cal
finançar
mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals i
anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent
de la corporació d’acord amb el següent detall:
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MC 2/2016
1. APLICACIÓ PENDENTS D'APLICACIÓ (Opa's)
DESPESA
PARTIDA
452.210
452.210
920.13000
920.16000
920.16000
920.13000

CONCEPTE
IMPORT
REPARACIONS DIVERSES
5.445,26
MILLORA VIALS APTES PER VEHICLES EXTINCIÓ INCENDIS
3.267,00
NÒMINA DESEMBRE 2013
1.099,66
SEGURETAT SOCIAL OCTUBRE 2013
1.387,77
SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE 2013
1.370,37
NÒMINA MES DE DESEMBRE 2013
1.784,10
SERVEIS SECRETARIA INTERVENTORA
920.25000 NOVEMBRE-DESEMBRE 2015
696,41
TOTAL
15.050,57

FINANÇAMENT
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
2.MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES
PARTIDA CONCEPTE
920.12003 Sous del Grup C1
920.12006 Triennis
920.12100 Complement de destinació
920.12101 Complement específic
920.13000 Retribucions personal laboral
920.16200 Formació
920.226991 Despeses diverses
920.22706 Estudis i treballs tècnics
165.6231 Faroles espinavessa
454.623

PRESSUPOST
4.991,84
462,28
2.120,58
4.383,40
13.327,88
0,00
1.500,00
23.335,20

ALTA
4.991,98
1.319,24
2.120,58
4.383,40
107,22
160,00

8.000,00

7141,8
379

Adquisició motoserra

920.6232 Estació meterològica

2.300,00

1531.6191 Pavimentació entrada Queixàs

15.000,00

133.6192 Aparcament Espinavessa (Can Perons)

3.700,00

171.6194 Parc infantil Espinavessa

3.000,00

TOTAL
3.MODIFICACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS
PARTIDA CONCEPTE
42000
4612
76102

82.121,18

PRESSUPOST
Participació en els tributs de l'Estat
44.994,60
Diputació fons coop.cultural
14.414,20
Fons de Cooperació econòmica (inversions)
15.013,80
TOTAL
74.422,60

BAIXA

-160,00
-1.319,24

-2.300,00
-15.000,00
-2.271,37
-3.000,00
20.603,22 -24.050,61

DEFINITIU
9.983,82
1.781,52
4.241,16
8.766,80
13.435,10
160,00
1.340,00
22.015,96
15.141,80
379,00
0,00
0,00
1.428,63
0,00
78.673,79

ALTA

BAIXA
DEFINITIU
-3.954,34
41.040,26
-0,05
14.414,15
507,00
15.520,80
507,00 -3.954,39
70.975,21
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Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de
la Província de Girona. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents al Ple (4 regidors).

05.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT
DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 1/2016.
Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de
reconèixer i liquidar segons s’acredita del document comptable d’operacions
pendent d’aplicació, amb detall annexat a aquesta proposta.
Vist l’informe de la Intervenció municipal de data 10 de febrer de 2016 en el
qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per fer front a les
esmentades obligacions així com la idoneïtat del present procediment;
De conformitat amb l’article 60.2 del RD 500/ 1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, el qual estableix la competència del ple per l’aprovació dels
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits;
Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de la
realització de despeses al marge del procediment legalment establert, aprovar
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2016 per un
import total de 15.050,57€, el qual comprèn les següents despeses procedents
d’exercicis tancats:
Núm. operac.
320130000167
320130000325
320130000397
320130000405
320130000407
320140000439

Data oper.
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015

320150000465 31/12/2015
SUMA

IMPORT
5.445,26
3.267,00
1.099,66
1.387,77
1.370,37
1.784,10

Nom tercer

Text explicatiu

J. CUFI CONSTRUCCIONS
ROCA TRIADO MARTÍ
ESPESO RODRIGUEZ MAGI
SEGURETAT SOCIAL
SEGURETAT SOCIAL
CASADEVALL COLL ANNA

REPARACIONS DIVERSES
MILLORA VIALS APTES PER VEHICLES EXTINCIÓ INCENDIS
NÒMINA DESEMBRE 2013
SEGURETAT SOCIAL OCTUBRE 2013
SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE 2013
NÒMINA MES DE DESEMBRE 2013

920.21000
920.21000
920.13000
920.16000
920.16000
920.13000

452.210
452.210
920.13000
920.16000
920.16000
920.13000

SERVEIS SECRETARIA INTERVENTORA NOVEMBREDESEMBRE 2015

920.25000

920.25000

696,41 XALOC

Partida 2015 Partida 2016

15.050,57
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Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les partides
pressupostàries dels pressupost vigent indicades en el quadre expressat a
l’apartat anterior.
Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació
ordinària del procediment de despesa fins al pagament, si s’escau, de les
expressades obligacions.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents al Ple (4 regidors).

06.-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:
PROPOSTA ACORD DE PLE PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’IDENTIFICACIÓ I
REGULACIÓ DE MASIES I CASES RURALS DE CABANELLES.
En data 25 de gener de 2016, per Decret d’Alcaldia, s’ha aprovat inicialment el
Pla Especial Urbanístic de la modificació puntual núm. 1 del Pla Especial
Urbanístic d’Identificació i Regulació de Masies i Cases Rurals de Cabanelles.
Segons el que preveu l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, l’expedient s’ha sotmès a informació pública mitjançant
anunci al BOP de Girona núm. 28 de data 11 de febrer de 2016, així com al Diari
El Punt, sense que contra el mateix s’hagin presentat al·legacions.
Per altra banda, no s’ha sol·licitat informes als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials per entendre que la modificació no afectava a cap
organisme.
Atès el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’urbanisme, on es determina que la
modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se
subjecte a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
Atès que de conformitat amb l’article 52.2 c), en relació amb l’article 114.2 k) 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, és competència del Ple l’aprovació inicial
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del planejament general i l’aprovació que posa fi a la tramitació municipal dels
plans i altres instruments d’ordenació urbanística, així com el quòrum necessari
per a l’adopció d’acords. Per tot el que s’exposa es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació núm. 1 del Pla Especial
urbanístic d’Identificació i Regulació de Masies i Cases Rurals de Cabanelles.
Segons.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics,
d’acord amb l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Tercer.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, perquè l’aprovi definitivament.
Quart.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents al Ple (4 regidors).

07.- 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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