ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2020

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000002
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 26 de març de 2020
Hora d’inici: 19:18 h
Hora de fi: 20:42 h
Lloc: Sistema de videoconferència (a través de l’aplicació informàtica “Jitsi Meet”) d’acord
amb el que preveu la Disposició Addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de
març, de mesures en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
Hi assisteixen:









Isabel Maria Cortada Soler (GPM Gent de Palau - Acord Municipal)
Paulina Calvo Cabanas (GPM Gent de Palau - Acord Municipal)
Bruno Maydat Malé (GPM Gent de Palau - Acord Municipal)
Gladys Fernanda López Giménez (GPM Gent de Palau - Acord Municipal)
Jordi Compte Martí (GPM Junts per Palau)
David Berta Orta (GPM Junts per Palau)
Danielle Linda Van der Kleyn (GPM Junts per Palau)
Guillermo Colomer Domènech (GPM Alternativa x Tothom). Abandona la sessió a les
19:24 hores.

Han excusat la seva presència:


Miquel Serra Trulls (GPM Alternativa x Tothom)

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL
DIA 23 DE GENER DE 2020.
2.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL DIA
28/01/2020, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS,
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019.
3.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL DIA
28/01/2020, SOBRE MOROSITAT, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019
(PRESENTACIO EL 4RT TRIMESTRE DE 2019)
4.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL DIA 30/01/2020,
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE
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L’EXERCICI 2019 (ACUMULAT FINS 31/12/2019).
5.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL DIA
30/01/2020, SOBRE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST, CORRESPONENT AL QUART
TRIMESTRE DE 2019.
6.- ASSABENTAMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 333, DE 30 DE GENER DE 2020, DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, TENINT PER DESISTITS
DIVERSOS RECLAMANTS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I DESESTIMANT EL
RECURS INTERPOSAT UN ALTRE (SUN VILLAGE).
7.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 187/2019, DE 3 DE
DESEMBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE GIRONA,
DECLARANT ACABAT EL RECURS 569/2009 D (SUN VILLAGE)
8.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 233/2019, DE 10 DE
DESEMBRE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA,
DECLARANT LA CADUCITAT DEL RECURS 572/2009 (SUN VILLAGE)
9.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 234/2019, DE 10 DE
DESEMBRE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA,
DECLARANT LA CADUCITAT DEL RECURS 563/2009 (SUN VILLAGE)
10.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 235/2019, DE 10 DE
DESEMBRE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA,
DECLARANT LA CADUCITAT DEL RECURS 573/2009 (SUN VILLAGE)
11.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 236/2019, DE 10 DE
DESEMBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA,
DECLARANT LA CADUCITAT DEL RECURS 562/2009 (SUN VILLAGE)
12.- ASSABENTAMENT DE LA SENTÈNCIA 34/2020, DE 10 DE GENER DE 2020, DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, ANUL·LANT L’ACORD DE LA
JUNTA DE GOVERN, DE 27 DE MAIG DE 2016 D’APROVACIÓ DE LA QUOTA DE 113
DE L’AMI PER A L’ANY 2016.
13.- ASSABENTAMENT DE LA SENTÈNCIA 76/2019, DE 30 DE DESEMBRE DE 2019,
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, ANUL·LANT L’ACORD DE
LA JUNTA DE GOVERN, DE 3 D’ABRIL DE 2017 D’APROVACIÓ DE LA QUOTA DE 113
DE L’AMI PER A L’ANY 2017.
14.- PROPOSTA D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA PER A L'ASSABENTAMENT DE
RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL ON
DESESTIMA EL REQUERIMENT FORMULAT PER L'AJUNTAMENT EN
REPLANTEJAMENT DE LA DELIMITACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS DE LA SELVA
MAR I DE PALAU-SAVERDERA.

LA
ES
EL
DE

15.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME ANUAL DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
SOBRE OBJECCIONS FORMULADES DURANT L’EXERCICI 2019, DE L'INFORME
D'INTERVENCIÓ D'AVALUACIÓ DE L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, I DEL
DECRET DE L’ALCALDIA 2020DECR000071, DE 26 DE FEBRER D’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2019.
16.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NÚM. 2020DECR000080, DE 3 DE MARÇ DE
2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2020-02.
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17.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDENCIA, D’APLICACIO DELS INCREMENTS
RETRIBUTIUS AL PERSONAL MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2020, I D’APROVACIO
INICIAL DE LA MODIFICACIO DE CREDITS 2020-03
18.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-04, (EXP X2020000160) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
19.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-05, (EXP X2020000161) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
20.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-06, (EXP X2020000162) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
21.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-07 (EXP X2020000163) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
22.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-08 (EXP X2020000164) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
23.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-09 (EXP X2020000165) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
24.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-10 (EXP X2020000166) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
25.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-11 (EXP X2020000167) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
26.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-12 (EXP X2020000168) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
27.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-13 (EXP X2020000169) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
28.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-14 (EXP X2020000170) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
29.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-15 (EXP X2020000171) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
30.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-16 (EXP X2020000172) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
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31.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-17 (EXP X2020000173) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
32.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-19 (EXP X2020000344) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
33.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-20 (EXP X2020000357) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
34.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA, DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ
DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL I EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT I LA
ZONA D’ESBARJO.
35.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA, DE MODIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE LA FITXA
3.1.9 DE L'INVENTARI GENERAL CORRESPONENT A LA PARCEL·LA 10 DE L'UA 6 I
D'APROVACIÓ DE LA SEVA ALIENACIÓ.
36.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA, D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A LA
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
CONSISTENT EN ASSISTÈNCIA COMPTABLE PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DEL
PATRIMONI (GPA)– MODALITAT ASP.
37.- ASSUMPTES URGENTS
38.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
A Palau-saverdera, el dia vint-i-sis de març de dos mil vint. Essent les dinou hores i divuit
minuts, prèvia convocatòria cursada a l’efecte, es reuneixen pel sistema de
videoconferència (a través de l’aplicació informàtica “Jitsi Meet”) d’acord amb el que
preveu la Disposició Addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de
mesures en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, a l’objecte de
celebrar sessió plenària ordinària, en primera convocatòria, els Regidors i Regidores que
figuren a l’encapçalament de la present acta, sota la presidència de l’Alcaldessapresidenta i amb l’assistència del secretari interventor de la Corporació, Emili Santos
Bach.
Un cop s’ha comprovat que existeix el quòrum que es determina a l’art. 46.2.c) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local per a la vàlida constitució del
Ple, l’Alcaldessa declara obert l’acte, i es passa tot seguit al debat i consideració dels
assumptes que figuren a l’ordre del dia que acompanya la convocatòria.
Prèviament però, l’Alcaldessa explica que es tracta d’una situació excepcional que ha
provocat que la sessió s’hagi de fer per videoconferència i, ja d’antuvi, agraeix a tots els
participants l’esforç que representarà superar les dificultats tècniques per a poder

4 | 59

realitzar-la i demana que s’intenti respectar el torn de paraula per facilitar-ne el bon
funcionament. També aprofita per agrair la dedicació de les persones que treballen en els
serveis públics i privats, sense voler anomenar-ne cap en concret per evitar deixar-se’n
cap, perquè en aquestes situació excepcional permeten que la vida continuï. No obstant,
vol fer menció especial als serveis sanitaris. Finalment, en nom de tot el consistori,
aprofita per recordar a totes les persones que estan afectades pel covid-19 i,
hospitalitzats o en quarantena i, molt especialment, al company regidor Miquel Serra
Trulls. Manifesta que aquests agraïments i mostres de suport les fa en nom de tota la
Corporació municipal.

1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
PLE DEL DIA 23 DE GENER DE 2020.
L’Alcaldessa presidenta, demana si hi ha alguna esmena a proposar al redactat de l’acta
de la sessió ordinària del dia 23 de gener de 2020, l’esborrany de la qual ha estat
distribuïda amb la convocatòria, manifestant-se els assistents en sentit negatiu, llevat del
portaveu del grup polític municipal Alternativa per Tothom, Guillermo Colomer Domènech
que manifesta que no aprova l’acta. Preguntat sobre quina és l’esmena que proposa,
indica que la moció relativa a reclamar la nul·litat de la Sentència i la llibertat immediata
d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques, es va aprovar i que en l’acta
consta que es va rebutjar. L’Alcaldessa manifesta que es tracta d’una errada de
transcripció i que es corregirà.

En conseqüència, no havent cap més proposta d’esmena, ES DÓNA PER APROVADA
l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 23 de gener de 2020, amb la substitució de la
paraula “rebutjada” per “aprovada” en el resultat de la votació del punt 15 de l’acta, d’acord
amb el resultat de la mateixa que consta en el propi acord (8 vots a favor, 0 vots en contra i
1 abstenció).
Abans de passar al punt següent, el portaveu del grup polític municipal Alternativa per
Tothom, Guillermo Colomer Domènech demana la paraula i l’Alcaldessa es remet a la
necessitat de seguir l’ordre previst. El regidor Colomer insisteix en la petició de la paraula
explicant que vol abandonar el Ple i explicar-ne els motius. L’Alcaldessa li concedeix la
paraula i el regidor Colomer formula la següent manifestació:
“Com a grup nosaltres ja vàrem manifestar ahir la nostra sorpresa en mantenir el Ple
donant-li un caràcter d'ordinari. En els moments que estem vivint pensem que això no és
adient.
Hem vist que la resposta al plantejament de posposar el ple per part de dos dels grups
municipals ha estat un decret donant com a inajornables tots els punts de l'ordre del dia.
Al nostre entendre no veiem cap dels punts com urgent o inajornable.
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Lamentem molt aquesta posició poc empàtica tot i saber que el company regidor Miquel
Serra es troba ingressat i amb aïllament i per tant incapacitat per poder assistir a la
celebració del mateix.
Només ens queda fer el gest i posar de manifest la nostra oposició donada la situació
d’emergència en la que vivim i per tant abandonarem la sessió plenària.
Agraïm tanmateix el gest manifestat per la Alcaldessa per la prompta recuperació del
nostre cap de llista.”
Seguidament el regidor Colomer es desconnecta de la videoconferència, abandonant la
sessió. A partir d’aquest moment doncs, el nombre d’assistents passa a ser de set.
Abans de passar al punt següent, el portaveu del grup polític municipal de Junts per
Catalunya, Jordi Compte Martí, també demana la paraula. L’Alcaldessa li concedeix, amb
la petició que sigui breu. El regidor Compte manifesta que després de llegir les notes
jurídiques de l’ACM, tal i com ja varen manifestar, consideren que només es pot fer el Ple
si els punts són de caràcter inajornables i estrictament necessaris. També Consideren
que no es dóna el cas, que potser en alguns es podria discutir però que en d’altres no es
dóna el cas de cap de les maneres. Creu que, de totes formes, qui té la potestat de
decidir si s’ha de fer el Ple i de dir si ho són o no d’inajornables, és l’Alcaldia. Per tant, si
així ho considera, el seu grup es mantindrà en el Ple, tot i pensant que molts punts no es
podrien tractar i que si alguna persona ho impugnés es podrien trobar que molts acords
no fossin vàlids. Finalment demana si es considera un Ple ordinari o un Ple extraordinari.
L’Alcaldessa es remet al Decret d’Alcaldia i al Decret 7/2020 i al 463/2020. El Regidor
Compte insisteix en demanar si es tracta d’un Ple ordinari i l’Alcaldessa contesta
afirmativament.

2.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL
DIA 28/01/2020, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS,
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019.
L’Alcaldessa exposa que els punts dos a cinc recullen l’assabentament dels informes de
secretaria-intervenció sobre diversos aspectes i que, com que ja consten a l’expedient i
els regidors n’han tingut accés, en farà una breu referència. Pel que fa al període mig de
pagament va ser de menys de 27 dies.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS de l’informe de data 28 de gener
de 2020, sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de
2019.
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3.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL
DIA 28/01/2020, SOBRE MOROSITAT, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019
(PRESENTACIO EL 4RT TRIMESTRE DE 2019)
Seguidament l’Alcaldessa, pel que fa a l’informe de morositat corresponent a l’exercici
2019, presentat el quart trimestre de 2019, explica que conté el detall dels imports
pendents de pagament al final de l’exercici amb el resultat de 26’81 dies de PMP.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS de l’informe de secretaria
intervenció, de data 28 de gener de 2020, sobre morositat de l’exercici 2019, corresponent
al període de presentació quart trimestre de 2019.

4.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL DIA 30/01/2020,
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ
DE L’EXERCICI 2019 (ACUMULAT FINS 31/12/2019).
Tot seguit l’Alcaldessa, en relació a l’informe de l’estat d’execució del pressupost
corresponent al quart trimestre de 2019, es remet a les dades que apareixen detallades
en l’expedient d’aprovació de la liquidació, del qual se’n farà assabentament al punt
quinzè de l’ordre del dia i avança que es compleix l’estabilitat pressupostària però que
s’incompleix la regla de despesa per un import de 271.282’53, la qual cosa obliga a
l’aprovació d’un pla econòmic financer.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS de l’informe d’intervenció, de
data 30 de gener de 2020, corresponent al quart trimestre del pressupost en execució de
l’exercici 2019 (acumulat fins 31/12/2019).

5.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL
DIA 30/01/2020, SOBRE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST, CORRESPONENT
AL QUART TRIMESTRE DE 2019.
Per acabar aquest apartat, l’Alcaldessa exposa que s’ha elaborat l’informe del seguiment
del pla d’ajust corresponent al quart trimestre, amb resultat positiu sobre el seu
compliment.
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Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS de l’informe d’intervenció, de
data 30 de gener de 2020, sobre el seguiment del pla d’ajust, corresponent al quart trimestre
de 2019.

6.- ASSABENTAMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 333, DE 30 DE GENER DE
2020, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, TENINT
PER DESISTITS DIVERSOS RECLAMANTS DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL I DESESTIMANT EL RECURS INTERPOSAT PER UN ALTRE
(SUN VILLAGE).
L’Alcaldessa indica que els punts 6 a 11 de l’ordre del dia fan referència a
l’assabentament de les interlocutòries d’arxiu de diversos recursos contenciosos
administratius relatius a les reclamacions de responsabilitat patrimonial presentades
contra l’Ajuntament per la sentència d’enderrocament de l’edifici “Sun Village”, el detall de
les quals consten en els corresponents expedients administratius als quals els regidors
han tingut accés.

Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Sentència núm. 333, de 30 de
gener de 2020, tenint per desistits a diversos recurrents i desestimant la reclamació d’un
dels recurrents, en relació al recurs d’apel·lació formulat contra la Sentència dictada pel
Jutjat 1 de Girona 390/2013 de 18 de desembre, en el procediment ordinari 565/2009, que
va desestimar per silenci diverses reclamacions de responsabilitat patrimonial contra
l’Ajuntament de Palau-saverdera, amb motiu dels danys causats com a conseqüència de
l’execució de la Sentència de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del
TSJC 758/2006, de 15 de setembre, anul·lant la llicència d’obres concedida el dia 13 de
setembre de 2001 a favor d’Urpasa SL per a la construcció del complex Sun Village a la
urbanització Mas Isaac, ordenant l’enderroc de la construcció.

7.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 187/2019, DE 3
DE DESEMBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE
GIRONA, DECLARANT ACABAT EL RECURS 569/2009 D (SUN VILLAGE)
Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Interlocutòria definitiva i ferma
187/2019, de data 3 de desembre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de
Girona, declarant acabat el recurs contenciós administratiu número 569/2009 D.
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8.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 233/2019, DE
10 DE DESEMBRE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE
GIRONA, DECLARANT LA CADUCITAT DEL RECURS 572/2009 (SUN
VILLAGE)
Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Interlocutòria definitiva 233/2019,
de data 10 de desembre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona,
declarant la caducitat del recurs contenciós administratiu número 572/2009 i l’arxiu de les
actuacions.

9.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 234/2019, DE
10 DE DESEMBRE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE
GIRONA, DECLARANT LA CADUCITAT DEL RECURS 563/2009 (SUN
VILLAGE)
Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Interlocutòria definitiva 234/2019,
de data 10 de desembre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona,
declarant la caducitat del recurs contenciós administratiu número 563/2009 i l’arxiu de les
actuacions.

10.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 235/2019, DE
10 DE DESEMBRE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE
GIRONA, DECLARANT LA CADUCITAT DEL RECURS 573/2009 (SUN
VILLAGE)
Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Interlocutòria definitiva 235/2019,
de data 10 de desembre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona,
declarant la caducitat del recurs contenciós administratiu número 573/2009 i l’arxiu de les
actuacions.

11.- ASSABENTAMENT DE LA INTERLOCUTORIA DEFINITIVA 236/2019, DE
10 DE DESEMBRE DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3
DE GIRONA, DECLARANT LA CADUCITAT DEL RECURS 562/2009 (SUN
VILLAGE)
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Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Interlocutòria definitiva 236/2019,
de data 10 de desembre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona,
declarant la caducitat del recurs contenciós administratiu número 562/2009 i l’arxiu de les
actuacions.

12.- ASSABENTAMENT DE LA SENTÈNCIA 34/2020, DE 10 DE GENER DE 2020, DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, ANUL·LANT L’ACORD DE LA
JUNTA DE GOVERN, DE 27 DE MAIG DE 2016 D’APROVACIÓ DE LA QUOTA DE 113
€ DE L’AMI PER A L’ANY 2016.
A continuació l’Alcaldessa indica que els punts 12 i 13 de l’ordre del dia fan referència a
l’assabentament de les Sentències dictades pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, anul·lant els acords de la Junta de Govern Local d’aprovació del pagament a
l’AMI de les quotes dels exercicis 2016 i 2017, respectivament. El contingut de la
Sentència consta als corresponents expedients als quals els regidors han tingut accés.

Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya núm. 34/2020, de data 10 de gener de 2020, anul·lant l’acord de la
Junta de Govern de l’Ajuntament de Palau-saverdera, d’aprovació de la factura de 113 €
corresponent a la quota de l’Associació de Municipis per a la Independència per a l’any
2016.

13.- ASSABENTAMENT DE LA SENTÈNCIA 76/2019, DE 30 DE DESEMBRE
DE 2019, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA,
ANUL·LANT L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN, DE 3 D’ABRIL DE 2017
D’APROVACIÓ DE LA QUOTA DE 113 € DE L’AMI PER A L’ANY 2017.
Els membres assistents manifesten l’assabentament de la Sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya núm. 76/2019, de data 30 de desembre de 2019, anul·lant l’acord
de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palau-saverdera, del dia 3 d’abril de 2017,
d’aprovació de la factura de 113 € corresponent a la quota de l’Associació de Municipis per
a la Independència per a l’any 2017.

14.- PROPOSTA D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA PER A L'ASSABENTAMENT DE LA
RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL ON ES
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DESESTIMA EL REQUERIMENT FORMULAT PER L'AJUNTAMENT EN EL
REPLANTEJAMENT DE LA DELIMITACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS DE LA SELVA DE
MAR I DE PALAU-SAVERDERA.
L’Alcaldessa explica que amb motiu de l’expedient de replantejament de la línia de terme
entre els municipis de Palau-saverdera i de la Selva de Mar que tramita la Direcció
General d’Administració Local l’ajuntament de Palau-saverdera va proposar com a límit
entre els dos municipis la carena de la Serra de Rodes, proposta que va ser desestimada
en considerar que no s’aportava cap nova documentació que pogués desvirtuar la
descripció de la línia de terme proposada. Per aquest motiu s’ha formulada la proposta
d’assabentament en els termes següents:

« Antecedents de fet
Vist que en data 2 d’octubre de 2019 per part de la Direcció General d’Administració Local
es va comunicar a l’Ajuntament la resolució per l’inici de l’expedient de replantejament de la
línia de terme entre els municipis de Palau-saverdera i de la Selva de Mar.
Vist que el 18 de novembre de 2019 es va emetre informe tècnic municipal on es conclou
que “Es realitzi al·legació envers el límit entre els municipis de Palau-saverdera i Selva de
Mar. Es proposi el límit entre els dos municipis coincidint amb la carena de la Serra de
Rodes”.
Vist que el 28 de novembre de 2019 es va publicar al DOGC número 8012 la Resolució
PRE/3191/2019, de 18 de novembre, per la qual es dona publicitat a la descripció de la línia
de terme que consta en el replantejament de la delimitació entre els municipis de Selva de
Mar i de Palau-saverdera.
Vist que l’Ajuntament de Palau-saverdera va interposar un recurs d’alçada al respecte, en
data 10 de desembre de 2019 (S2019002725) sol·licitant que es procedeixi a delimitar el
terme de Palau-saverdera amb Selva de Mar amb la línia de la carena de la Serra de
Rodes, en base a les següents al·legacions:
1. S’extreu de la Resolució que el límit de terme entre el municipi de Palau-saverdera i

Selva de Mar no es correspon amb la carena de la Serra de Rodes.
2. Que això pot comportar discussions envers responsabilitat de fenòmens naturals o

altres.
3. Es proposi el límit entre els dos municipis coincidint amb la carena de la serra de

Rodes.
Vist que en data 31 de gener de 2020 (E2020000278) va tenir entrada a l’Ajuntament la
resolució de la Direcció General d’Administració Local de data 30 de gener de 2020
mitjançant la qual es desestima el requeriment formulat per l’Ajuntament de Palausaverdera, atès que es considera que aquesta corporació local no ha aportat cap nova
documentació que pugui desvirtuar la descripció de la línia de terme que consta en el
replantejament de la delimitació entre els municipis de la Selva de Mar i de Palau-saverdera,
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i es conclou que la Resolució PRE/3191/2019, de 18 de novembre, és conforme a dret.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de la
seva notificació.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la resolució de la Direcció General
d’Administració Local de data 30 de gener de 2020 mitjançant la qual es desestima el
requeriment formulat per l’Ajuntament en el replantejament de la delimitació entre els
municipis de la Selva de Mar i de Palau-saverdera.»
Els membres assistents manifesten l’assabentament de la proposta donant-se la mateixa
per aprovada.

15.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME ANUAL DE LA INTERVENCIÓ
MUNICIPAL SOBRE OBJECCIONS FORMULADES DURANT L’EXERCICI
2019, DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ D'AVALUACIÓ DE L'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA, I DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2020DECR000071, DE
26 DE FEBRER D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI DE 2019.
A continuació l’Alcaldessa explica que l’informe anual de la intervenció municipal sobre
objeccions s’ha elaborat sense cap informe desfavorable, excepte en dos informes
relatius a convenis de delegacions de competències al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà. Pel que fa a l’avaluació de l’estabilitat pressupostària, destaca que l’estabilitat
es compleix, amb un superàvit de 60.801’88 €, que la ratio legal de deute viu és del 35’42
%, i que no es compleix la regla de despesa per un import de 271.282’53 €. Assenyala
que en el propi informe s’expliquen els motius de l’incompliment que s’atribueixen a les
indemnitzacions pel Sun Village (104.231’04 € a la demandant i 114.000’00 € a la
Comunitat de Propietaris), així com a diverses inversions, entre les quals, les següents:
millores al camí ral, 4.124’83 €; treball complementaris a la coberta del cementiri,
12.675’10 €. Destaca que l’incompliment ha sigut molt inferior del que s’havia previst,
però que aquest incompliment obligarà a l’aprovació d’un Pla Econòmic Financer.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS de l’informe anual de la
intervenció municipal sobre objeccions formulades durant l’exercici 2019, emès en sentit
positiu respecte de discrepàncies en la signatura de dos convenis; de l’informe d’avaluació
de l’estabilitat pressupostària, emès en el sentit d’assenyalar l’incompliment de la regla de
despesa i de la conseqüència d’aprovació d’un pla econòmic financer; i del Decret de
l’Alcaldia 2020DECR000071, de 26 de febrer, d’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2018 (Expedient 1641-0000001-2020 - X2020000191).
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16.- ASSABENTAMENT DEL DECRET NÚM. 2020DECR000080, DE 3 DE
MARÇ DE 2020, D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST 2020-02.
Tot seguit, l’Alcaldessa exposa que el darrer assabentament correspon a l’expedient de
modificació de crèdits relatiu a la incorporació de romanents de crèdit al pressupost de
l’exercici 2020, per un valor total de 54.803’02 €, el detall del qual consta a l’expedient.

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret núm.
2020ECR000080, de 3 de març, d’aprovació de l’expedient 2020-02 de modificació de
pressupost de l’exercici 2020 d’incorporació de romanents.

17.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDENCIA, D’APLICACIO DELS
INCREMENTS RETRIBUTIUS AL PERSONAL MUNICIPAL PER A L’EXERCICI
2020, I D’APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO DE CREDITS 2020-03
A continuació l’Alcaldessa explica que la modificació de crèdits 3/2020 que ha estat
distribuïda junt amb la convocatòria, correspon als increments retributius del personal
municipal d’acord amb el detall que consta en la proposta i que puja a la quantitat total de
54.313’68 €.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, exposa que considera que l’import de la modificació de 54.313’68 és molt
alt i en demana les raons, tenint en compte que es va produir la jubilació de
l’administrativa de governació que va ser substituïda per l’auxiliar administrativa de suport
a l’àrea d’urbanisme i medi ambient, amb un lleuger increment d’hores.
L’Alcaldessa es remet a l’explicació que consta detallada en l’informe i el regidor Compte
manifesta que es tracta d’una reflexió, però que en cap cas el seu grup té cap problema
perquè el personal cobri el que els correspon.
Sense més intervencions, es sotmet a consideració del Ple la següent proposta d’acord:

« L’apartat Dos de l’article 3 del el Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic
(convalidat per acord del Congrés dels Diputats segons resolució de la seva Presidenta de
data 4 de febrer de 2020 publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 36, de data 4 de febrer
de 2020) disposa que, en l’any 2020, les retribucions del personal al servei del sector públic
no podran experimentar un increment global superior al 2% respecte a les vigents a 31 de
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desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant
pel que fa a efectius de personal como a la seva antiguitat.
A més a més, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants del 2019
arribés o superés el 2,5% s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2020, un altre 1%
d’increment salarial. Aquest increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció
que s’hagi produït sobre aquest 2,5%, de forma que els increments globals resultants seran:
PIB igual a 2,1: 2,20%; PIB igual a 2,2: 2,40%; PIB igual a 2,3: 2,60%; i PIB igual a 2,4:
2,80%.
També es podrà autoritzar un increment addicional del 0,30% de la massa salarial per a,
entre d’altres mesures, implantar plans o projectes de millora de la productivitat o
l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, la
homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions.
L’apartat Nou de l’esmentat article 3 assenyala que les referències relatives a retribucions
contingudes en aquest RD-Llei s’entenen sempre fetes a retribucions íntegres. Afegint a
l’apartat Onze del mateix article 3, que aquest precepte te caràcter bàsic i es dicta a
l’empara dels articles 149.1.13ena i 156.1 de la Constitució.
Efectuat el càlcul de l’import total de l’increment a aplicar a les nòmines, tenint en compte
que cal incorporar els increment aprovats durant l’exercici 2019, atesa la situació de
pròrroga pressupostària, en resulten les següents modificacions:
DESCRIPCIO

TOTAL
TOTAL INCREMENT PRESSUPOST
PRESSUPOST PRESSUPOST INCREMENT INCREMENT TOTAL
MODIFICAT
2019
2020
2019
2020 2019+2020
2020

920-130.00.00

Bàsiques Laborals

45.630,87

37.806,45

-7.824,42

761,18

-7.063,24

38.567,63

920-130.02.00

Compl. Laborals

47.083,20

41.189,68

-5.893,52

825,02

-5.068,50

42.014,70

920-131.00.00

Básiques Temporals

500,00

0,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

920-131.00.01

Compl. Temporals

201,60

0,00

-201,60

0,00

-201,60

0,00

920-120.00.00

Bàsiques Grup A

28.631,34

29.311,54

680,20

587,04

1.267,24

29.898,58

920-120.03.00

Bàsiques Grup C1

30.780,96

27.675,21

-3.105,75

420,92

-2.684,83

28.096,13

920-120.04.00

Bàsiques Grup C2

17.393,60

28.281,92

10.888,32

713,60

11.601,92

28.995,52

920-120.06.00

Triennis

16.308,57

16.693,84

385,27

291,66

676,93

16.985,50

920-121.00.00

Complement Destí

46.543,56

52.348,48

5.804,92

1.019,22

6.824,14

53.367,70

920-121.01.00

Complement Específic

103.973,94

111.736,82

7.762,88

2.166,64

9.929,52

113.903,46

920-121.03.00

Altres complements

18.827,90

25.094,13

6.266,23

526,70

6.792,93

25.620,83

355.875,54

370.138,07

14.262,53

7.311,98

21.574,51

377.450,05

91.395,21

105.000,01

13.604,80

3.616,20

17.221,00

108.616,21

447.270,75

475.138,08

27.867,33

10.928,18

38.795,51

486.066,26

221-160.00.00

Seg.Social

L’increment global de 38.795,51 € que incorpora tant l’increment corresponent a l’exercici
2019 com al de l’increment per a l’exercici 2020, comporta l’increment del pressupost total
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del capítol 1, segons el següent detall:
CAP I (Abans increment)
2,25% (increment article 3.Dos RD-Llei 24/2018)
0,30% (per situació de superàvit a 31/12/2018, segons estimació)

447.270,75
10.063,59
1.341,81

Total increment RD-Llei

11.405,40

CAP I (Després increment RD-Llei)

458.676,15

Increments per SS

13.604,79

Increment per RLT

2.302,48

TOTAL CAPITOL I (Modificació 2/2019)

474.583,42

Increment 0,25% addicional juliol (modificació 11/2019)

554,66

TOTAL CAPITOL I A FINALS 2019 (amb tots els increments del 2019)

475.138,08

2% (increment art 3.Dos RD-Llei 2/2020)

9.502,76

0,30% (increment massa salarial)

1.425,42

Total increment RD-Llei 2/2020
TOTAL CAPITOL I A 2020 (amb tots els increments del 2019 i el RD-Llei
2/2020)

10.928,18
1.916.797,49

Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció municipals.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APLICAR els increments previstos en el Reial Decret Llei 2/2020, , de 21 de gener,
pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic
(convalidat per acord del Congrés dels Diputats segons resolució de la seva Presidenta de
data 4 de febrer de 2020 publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 36, de data 4 de febrer
de 2020), del 2% a les retribucions del personal municipal des de l’1 de gener de 2020 i
l’increment addicional del 0,3% de la massa salarial per a destinar-lo, entre d’altres
mesures, a implantar plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió
de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, la homologació de
complements de destí o l’aportació a plans de pensions; així com la modificació de la
previsió en quota d’empleador a la Seguretat social i ajustos deduïts de la darrera
modificació de la Relació de Llocs de Treball.
Segon.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits número 03/2020 del
pressupost de la Corporació de l’exercici 2020, d’acord amb el següent detall:
PARTIDA

CONCEPTE

920-120.00.00
920-120.03.00
920-120.04.00
920-120.06.00
920-121.00.00
920-121.01.00
920-121.03.00
920-130.00.00
920-130.02.00

RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP A
RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C1
RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C2
TRIENNIS
COMPLEMENT DESTI
COMPLEMENT ESPECIFIC
ALTRES COMPLEMENTS
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS
ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL

ALTA
1.267,24
0,00
11.601,92
676,93
6.824,14
9.929,52
6.792,93
0,00
0,00

BAIXA
0,00
2.684,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.063,24
5.068,50
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920-131.00.00
920-131.00.01
221-160.00.00
929-500.00.00

RETRIBUCIONS BASIQUES TEMPORALS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES TEMPORALS
SEGURETAT SOCIAL
FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS

0,00
0,00
17.221,00
0,00
54.313,68

500,00
201,60
0,00
38.795,51
54.313,68

Tercer.- Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis, a l’e-Tauler, i al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, per un període de quinze dies hàbils comptats des del dia
següent a la seva publicació al BOPG, posant a disposició del públic la documentació
corresponent. Durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la documentació i
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.
Quart.-.-Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es
formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l'acord
provisional s'elevarà automàticament a definitiu.
Cinquè.- L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits
haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de la Província de Girona per a la seva vigència i
impugnació jurisdiccional.
Sisè.- Trametre còpia de l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, a
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al
Butlletí Oficial de la Província Girona. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 7 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau i dels tres membres
del GPM Junts per Palau).
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

18.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE
LA MODIFICACIO DE CREDIT 2020-04, (EXP X2020000160) DESPESES
FINANÇADES AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
Seguidament, ’Alcaldessa exposa que el punt divuitè tracta de la proposta d’aprovació
inicial de la modificació de crèdits 4/2020, finançada amb romanent líquid de tresoreria,
destinada a dotar la partida de serveis tècnics per facilitar la contractació dels serveis
d’enginyeria.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, manifesta un dubte relatiu al fet que es proposa un increment pel cost de
contractació de l’enginyer quan el crèdit inicial de la partida és de 25.000 euros i demana
si és que aquest import s’ha gastat en altres despeses. Considera que s’han de modificar
les factures quan s’ha esgotat la partida, cosa que, estant al principi de l’any no hauria de
passar, i que no cal incrementar-ne la consignació per una sola factura que arribi.
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L’Alcaldessa aclareix que a la persona que fa d’enginyer se l’ha anat contractant de
trimestre en trimestre i que properament es farà un concurs per seleccionar els serveis
d’enginyeria. No és que s’hagin gastat els diners de la partida, sinó que es necessiten per
continuar aquest trimestre.
L’Alcaldessa demana la intervenció del secretari-interventor que explica que el servei
d’enginyeria estava contractat amb un contracte menor que s’anava prorrogant, situació
que és irregular perquè els contractes menors només poden durar un any, motiu pel qual
es vol fer un concurs públic. De la valoració del servei, amb una assistència de dos dies
al mes quatre hores cada dia, en resulta un increment de 5.032.71 en la partida. Conclou
que no és que s’hagin de pagar, sinó que es proposa dotar de consignació suficient la
partida, en funció del cost estimat del servei d’acord amb el criteri dels serveis tècnics,
per tal de poder fer el concurs públic.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000160, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-04 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
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Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000160, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-04 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària
Import
Observacions
920-227.06.01
5.032,71 Serveis Tècnics Municipals
5.032,71

Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 5.032,71€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 4 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 3 (dels tres membres del GPM Junts per Palau).

19.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-05, (EXP X2020000161) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
A continuació l’Alcaldessa exposa que, tal i com s’indica a la proposta, amb la modificació
5/2020 es proposa suplementar la partida destinada al rènting de la fotocopiadora
finançant la modificació amb fons del romanent líquid de tresoreria.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, manifesta que s’ha produït un increment molt alt en un any i que no
entenen perquè el preu de la fotocopiadora ha tingut aquesta puja. Demana si és que hi
ha hagut algun canvi.
L’Alcaldessa contesta afirmativament i indica que la fotocopiadora de la planta baixa, de
recepció, s’ha hagut de canviar. Es tracta de la diferència entre l’import que hi havia per
l’exercici 2019 i el que es preveu per aquest any.
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No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000161, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-05 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000161, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-05 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
920-203.00.00
913,55 Rènting fotocopiadora
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913,55

Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 913,55€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 4 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 3 (dels tres membres del GPM Junts per Palau).

20.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-06, (EXP X2020000162) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
Tot seguit l’Alcaldessa exposa que la proposta que es sotmet a consideració en aquest
punt, pretén dotar de finançament la partida pel manteniment dels extintors, amb
finançament procedent del romanent líquid de tresoreria.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, destaca l’increment de la consignació, que passa de 1.000 a 3.000 euros i,
per tant, amb un increment del 300%, i en demana els motius.
L’Alcaldessa demana la intervenció del secretari-interventor que explica que l’any passat
hi va haver una modificació normativa que obliga a què, a més a més de fer una revisió
anual, se’n faci una de trimestral, la qual cosa ha comportat un increment del cost.
Aclareix que aquest contracte es va signar l’any passat i que aquesta partida ja es va
haver de modificar durant el 2019.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000162, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-06 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
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el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000162, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-06 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
920-213.00.02
2.897,03 Manteniment extintors
2.897,03
Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 2.897,03€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
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Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 7 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau i dels tres membres
del GPM Junts per Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

21. - PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-07 (EXP X2020000163) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
A continuació l’Alcaldessa exposa que la proposta que es sotmet a consideració en
aquest punt, pretén dotar de finançament la partida del servei de recollida
d’escombraries, neteja viària i deixalleria, amb finançament procedent del romanent líquid
de tresoreria.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, avança la conformitat del seu grup tenint en compte que es tracta de
l’increment regulat per contracte.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000163, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-07 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
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pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000163, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-07 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
1621-227.00.01
695,28 Recollida de residus
163-227.00.00
256,93 Neteja viària
1622-227.00.04
588,88 Deixalleria
1541,09
Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 1.541,09€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 7 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau i dels tres membres
del GPM Junts per Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
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22.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-08 (EXP X2020000164) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
Seguidament l’Alcaldessa exposa que la proposta que es sotmet a consideració en
aquest punt, pretén incrementar la partida de treballs tècnics en 7.415’40 euros que, con
ja s’assenyala en l’informe, pretén dotar de consignació la partida per fer front al
pagament del contracte de servei d’assessorament pel desenvolupament de nous sectors
urbanístics, a la segona fase de l’estudi per la modificació del SUD-4 i a la direcció
d’obres i coordinació de seguretat i salut de l’obra del camí vell de Roses.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, demana si inclou el contracte de l’arquitecte Pere Massó d’assessorament
pel desenvolupament de nous sectors urbanístics.
L’Alcaldessa contesta afirmativament i es remet a l’informe de l’expedient.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000164, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-08 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
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per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000164, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-08 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
920-227.99.06
7.415,40 Altres treballs
7.415,40
Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 7.415,40€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 4 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 3 (dels tres membres del GPM Junts per Palau).

23.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-09 (EXP X2020000165) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
A continuació l’Alcaldessa exposa que la proposta que es sotmet a consideració en
aquest punt, pretén incrementar la partida dels serveis assistencials que presta el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà a través del conveni amb l’Ajuntament, d’acord amb les
previsions del cost d’aquest servei facilitades pel propi Consell. Destaca que en relació al
pressupost de l’exercici 2019 les previsions per l’exercici 2020 han pujat
considerablement.
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Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, opina que tractant-se de temes socials i, sobretot, tenint en compte els
moments en què estem, podria ser que encara en demanessin més. Considera que
vindran moments delicats i que és una partida que ha d’estat ben dotada.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000165, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-09 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000165, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-09 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
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detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària
Import
Observacions
231-461.00.00
6.870,28 CCAE, Servei Assist. Social
6.870,28
Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 6.870,28€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 7 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau i dels tres membres
del GPM Junts per Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

24.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-10 (EXP X2020000166) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
Tot seguit l’Alcaldessa exposa que la proposta que es sotmet a consideració en aquest
punt pretén incrementar la partida de la quota del Consorci de la Costa Brava que ha
sofert un increment considerable en relació a l’exercici anterior.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, destaca que, amb l’augment, la quota passa de 160 a 800 euros i demana
si existeix alguna justificació per aquest increment tant gran.
L’Alcaldessa explica que es tracta d’un augment que afecta molt més a les poblacions
petites que a les grans. Hi ha poblacions grans a les que s’ha abaixat la quota i aquesta
reducció ha repercutit en la quota de les poblacions petites. El motiu no el coneix. Tal i
com fa el CCAE amb la quota de l’assistència social, el CCB comunica l’increment.
Manifesta que, com en aquests casos i altres que es tractaran en els següents punts, no
s’ha plantejat el perquè de les puges, però assenyala que, si cal, es pot consultar.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:
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« Vist l’expedient X2020000166, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-10 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000166, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-10 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
943-467.00.00
640,00 Quota Consorci Costa Brava
640,00
Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 640,00€.
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Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 4 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 3 (dels tres membres del GPM Junts per Palau).

25.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-11 (EXP X2020000167) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
Seguidament l’Alcaldessa exposa que continua amb una nova modificació, també
finançada amb romanent líquid de tresoreria, concretament destinada a donar compliment
al conveni signat amb la demandant del Sun Village. Es tracta de la segona quota, doncs
la primera ja es va pagar l’any 2019 i correspon a 103.885’85 euros.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, manifesta la conformitat del seu grup amb el pagament i el desig de poder
tancar aquest tema el més aviat possible.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000167, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-11 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
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El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000167, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-11 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
151-780.00.00
100.000,00 Conveni
1521-352.00.00
3.885,85 Interessos demora
103.885,85
Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 103.885,85€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 7 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau i dels tres membres
del GPM Junts per Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
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26.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-12 (EXP X2020000168) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
A continuació l’Alcaldessa exposa que la modificació següent, també finançada amb
romanent líquid de tresoreria, pretén dotar de consignació la subvenció d’explotació de la
piscina. Destaca que es tracta de la repetició de la fórmula que ja es va aplicar l’any
passat i que garanteix l’equilibri del servei i que considera que va funcionar. Assenyala
que, en un altre punt, es proposa la pròrroga del servei que precisa de l’aprovació prèvia
d’aquesta modificació pressupostària.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, explica que, com ja varen manifestar quan es va fer efectiu el canvi, no
consideren que sigui la millor fórmula, però que tenint en compte les dates i la situació
d’emergència no volen perjudicar la continuïtat del servei, motiu pel qual, tot i no estar
d’acord amb la fórmula, s’abstindran en la votació.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000168, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-12 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
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Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000168, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-12 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
342-770.00.00
20.000,00 Subvenció explotació piscina
20.000,00
Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 20.000,00€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 4 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 3 (dels tres membres del GPM Junts per Palau).

27.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-13 (EXP X2020000169) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
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Tot seguit l’Alcaldessa exposa la modificació següent, amb finançament del romanent
líquid de tresoreria, també tracta d’un servei que ha vist incrementat el seu cost,
concretament el del transport adaptat de la Creu Roja, amb una puja de 55’55 euros.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, opina que es tracta d’un increment lògic i que el seu grup no hi té cap
objecció a oposar.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000169, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-13 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000169, corresponent a la modificació
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de crèdits núm. 2020-13 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
231-480.00.02
55,55 Creu Roja Transport Adaptat
55,55
Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 55,55€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 7 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau i dels tres membres
del GPM Junts per Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

28.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-14 (EXP X2020000170) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
A continuació l’Alcaldessa exposa que la modificació proposada, també amb finançament
del romanent líquid de tresoreria, es refereix al servei de telefonia i es remet a l’informe
en el que s’assenyala que l’increment ve motivat per la instal·lació d’una nova centraleta
telefònica que permeti una millor atenció i per l’adquisició d’un nou telèfon mòbil pels
serveis municipals.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, manifesta que es planteja un increment per la centraleta i el mòbil.
Demana si al crèdit inicial, corresponent a l’any 2019, no s’hi contemplava que s’hagués
de comprar algun telèfon i si els 13.000 euros inicials ja estan tots assignats com a
despesa.
L’Alcaldessa contesta que quan es fa un pressupost hom no se sap en què es pot trobar,
com ha sigut el cas del mal funcionament de la centraleta, i que el pressupost només és
una previsió que no havia contemplat aquesta possibilitat.
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Per tal d’aclarir si la consignació inicial contenia alguna previsió sobre despeses en
adquisició de nous telèfons, l’Alcaldessa demana la intervenció del secretari-interventor
per donar l’explicació que es demana, qui indica que la previsió en despesa telefònica no
preveu ni l’adquisició de mòbils ni d’una central nova. No obstant, el subministrament de
mòbils, per l’import que representa, pot ser que s’assumeixi amb la previsió de la partida,
però l’adquisició de la centraleta no. Aclareix que l’adquisició de la centraleta ja s’ha
aprovat amb la dotació que hi havia, però que si no es recupera aquest import hi podria
haver tensions en la partida amb el consum telefònic. En qualsevol cas, la consignació
inicial de l’any 2019 que és la vigent, no preveia l’adquisició d’una centraleta, necessitat
que es va constatar a finals de l’any 2019 i s’ha pogut materialitzar a principis d’aquest
any precisament perquè, en aquest moment, encara existeix crèdit suficient per assumirla.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000170, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-14 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
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Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000170, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-14 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
920-222.00.00
4.573,48 Telefòniques
4.573,48
Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 4.573,48€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 4 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 3 (dels tres membres del GPM Junts per Palau).

29.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-15 (EXP X2020000171) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
Seguidament l’Alcaldessa exposa que la modificació proposada, referida a l’expedient
15/2020 i també amb finançament del romanent líquid de tresoreria, es refereix al servei
de la Llar d’Infants per la quantitat de 25.893’72 euros. Explica que hi va haver una reunió
amb els portaveus dels grups municipals per parlar d’aquesta situació, però que hi ha una
nova informació relativa a què dilluns es va aprovar al Ple de la Diputació de Girona la
convocatòria de subvencions per un valor de 5.200.000 € que correspondrà a 875 € per
nen i que podrà suposar a Palau-saverdera, pel curs 2018-2019, una subvenció total de
38.500 € aproximadament.
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Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, demana si se’n sap alguna cosa de la subvenció corresponent al curs
2019-2020.
L’Alcaldessa contesta que no s’ha parlat d’aquest curs i que caldrà esperar a l’aprovació
dels pressupostos, si és el cas.
El regidor Compte explica que l’increment que es proposa ja és el que es va aprovar i que
el seu grup vol un bon servei per la Llar d’Infants i, sobretot, complir la Llei.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000171, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-15 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
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Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000171, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-15 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
320-227.99.03
25.893,72 Servei Llar Infants
25.893,72
Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 25.893,72€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 7 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau i dels tres membres
del GPM Junts per Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

30.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-16 (EXP X2020000172) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
Tot seguit l’Alcaldessa exposa que la modificació proposada, referida a l’expedient
16/2020 i també amb finançament del romanent líquid de tresoreria, es refereix al cost del
subministrament d’aigua per als serveis municipals, amb un cost de 5.469’80 euros.
Recorda que fa poc que s’ha de pagar l’aigua perquè així ho va acordar la Mancomunitat i
aquest import és el que es necessitarà per aquest any. Destaca que hi ha una diferència
important respecte les necessitats del 2019.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, comenta que en la providència d’incoació de l’expedient hi ha una errada,
doncs no quadren els imports amb el crèdit final, tot i que manifesta que tractant-se del
servei d’aigua el seu grup no té res a oposar.
Sol·licitada la intervenció del secretari-interventor manifesta que podria ser que s’hagués
produït algun error en la suma, però què, en qualsevol cas, la dada que s’ha de tenir en
compte és la que consta en la proposta que se sotmet a votació.
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No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000172, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-16 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000172, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-16 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
320-221.01.02
1.727,28 Aigua Centres Educatius
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920-221.01.03
450-221.01.08
333-221.01.06
342-221.01.05
312-221.01.04

143,68
773,56
85,12
2.655,64
84,52
5.469,80

Aigua Edifici Ajuntament
Aigua Infraestructures Municipals
Aigua Equipaments Culturals
Aigua Instal·lacions Esportives
Aigua Edifici Dispensari

Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 5.469,80€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 7 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau i dels tres membres
del GPM Junts per Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

31.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-17 (EXP X2020000173) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
A continuació l’Alcaldessa exposa que la modificació proposada, referida a l’expedient
17/2020 i també amb finançament del romanent líquid de tresoreria, es refereix al cost
dels serveis jurídics de l’Ajuntament, amb una proposta d’increment de 24.200’00 euros.
Explica que, tal i com es reflecteix en l’informe, es preveu fer front a la despesa derivada
de la minuta d’honoraris presentada per l’advocat Narcís Pérez, pel mateix import,
corresponent als honoraris relacionats amb el recurs interposat contra la llicència d’obres
del Sun Village, un cop s’ha finalitzat tot el procés. És a dir, un cop s’han resolt tots els
recursos dels propietaris, el recurs de cassació, la redacció del conveni, etc.. Assenyala
que la minuta tot just s’ha presentat ara i, en relació a una pregunta formulada en un
anterior Ple, indica que el motiu d’aprovar la despesa ara és el fet que la feina s’ha acabat
ara i ha estat ara quan s’ha presentat la minuta.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, comenta que, com ja ha dit en altres punts, si hi ha un crèdit inicial a la
partida per la previsió del que vagi sortint, tampoc entenen perquè es fa una modificació
pel total de la factura i que es podria fer una modificació parcial i, s’hi més endavant fes
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falta crèdit, tramitar una nova modificació, doncs creu que no hi ha compromisos per la
totalitat del crèdit a dia d’avui.
L’Alcaldessa contesta que no es coneixia el valor d’aquests serveis i que per això no
estava previst. Destaca que afortunadament existeix romanent líquid de tresoreria que
permet atendre aquestes situacions.
El regidor Compte considera que hi ha un malentès i que la pregunta va per un cantó i la
resposta per un altre.
L’Alcaldessa demana la intervenció del secretari-interventor perquè doni resposta tècnica
sobre la consulta. Aquest manifesta que tal com passa en el cas de la central telefònica la
partida inicial és la que es preveia al 2019. Si ara es consumís tota la partida per aquesta
despesa i l’Ajuntament hagués d’interposar o defensar-se en un plet, potser no podria ferho perquè primer hauria de tramitar la modificació de crèdit. Recorda que no es tracta de
plets dels exercicis 2019 o 2020, si no de plets que bàsicament es varen interposar l’any
2009 i considera interessant la modificació per evitar consumir la partida del 2020. Amb
l’assumpció de la totalitat de la factura amb l’import modificat es mantindria la capacitat
inicial que potser, en cas que no hi hagués conflictes judicials, podria provocar que
finalment no s’exhaurís tot el crèdit.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000173, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-17 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
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de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000173, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-17 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
920-226.04.00
24.200,00 Serveis Jurídics Municipals
24.200,00
Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 24.200,00€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 4 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 3 (dels tres membres del GPM Junts per Palau).

32.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-19 (EXP X2020000344) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
Tot seguit l’Alcaldessa exposa que la modificació proposada, referida a l’expedient
19/2020 i també amb finançament del romanent líquid de tresoreria, es refereix a unes
factures que s’haurien d’imputar a l’aplicació pressupostària “altres treballs”, del registre
de la propietat, i dels exàmens de salut de previsió tècnica de riscos laborals i vigilància
de salut, amb un import total de 1.470’92 euros.
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Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, exposa que es tracta del mateix, es parteix d’una partida amb consignació
inicial que s’incrementa. Entén que en la previsió inicial aquestes factures hi haurien
d’estat incloses i no entén perquè qualsevol factura nova provoca una modificació.
L’Alcaldessa assenyala que és el mateix argument i torna a demanar la intervenció del
secretari-interventor per si pot fer una explicació tècnica, tot i que explica que les
necessitats del 2019 i del 2020 són diferents. El secretari-interventor explica que s’ha fet
una primera modificació per l’informe del SUD-4 i després han aparegut aquestes
necessitats. Probablement durant l’any en sortiran de noves, doncs la partida d’ “altres
treballs” de l’any 2019 era molt curta i ja va ser modificada durant aquell exercici. Per tant
aquest any també ha calgut modificar-la, tot i que degut a la situació pressupostària de la
Corporació, s’ha tramitat en dos expedients en funció de les necessitats que es van
detectant en cada moment, la qual cosa fa suposar que davant noves necessitats que
apareguin en el futur, calgui introduir noves modificacions.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000344, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2019-19 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
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modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000344, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-19 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
920-227.99.06
1.470,92 Altres treballs
1.470,92
Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 1.470,92€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 4 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau).
Vots en contra: 3 (dels tres membres del GPM Junts per Palau).
Abstencions: 0.

33.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA, D'APROVACIO INICIAL DE LA
MODIFICACIO DE CREDIT 2020-20 (EXP X2020000357) DESPESES FINANÇADES
AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA.
Seguidament l’Alcaldessa exposa que la modificació proposada, referida a l’expedient
20/2020 i també amb finançament del romanent líquid de tresoreria, es refereix a una
previsió de 4.346’00 euros destinats a la llar d’infants i que ha de permetre fer front a la
despesa derivada del fet de no liquidar als usuaris els períodes de suspensió del servei
fruit de l’acord adoptat pel Govern de la Generalitat de Catalunya. La previsió és pels dies
compresos entre el dia 13 de març i finals d’aquest mes, i quinze dies més del mes d’abril
en previsió que es mantingui aquesta situació, a raó de 2.173 euros per cada un dels dos
períodes de quinze dies dels mesos de març i d’abril.
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Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, opina que en aquesta situació s’haurà de pagar i que pensa que,
malauradament, aquesta situació s’allargarà més d’aquests trenta dies.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Vist l’expedient X2020000357, corresponent a la modificació de crèdits núm. 2020-20 del
vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit finançat amb Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals. _
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en
el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que
haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en el cas que la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2020 o una altra norma prorrogui per aquest
exercici l’aplicació de les normes contingudes en la disposició addicional sisena de la
LOEPSF, es podran aplicar les regles especials per a la destinació del superàvit
pressupostari que permet realitzar inversions financerament sostenibles a les Corporacions
Locals en les que concorrin determinades circumstàncies.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents. Les reclamacions presentades, si és el cas, hauran de ser resoltes
per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit. En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord i s’estendrà elevat a definitiu l’acord inicial.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient X2020000357, corresponent a la modificació
de crèdits núm. 2020-20 del vigent Pressupost, en la seva modalitat de concessió de crèdit
finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals, segons el següent
detall:
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SUPLEMENT DE CRÈDIT (finançat amb Romanent líquid de tresoreria)
Aplicació Pressupostària Import
Observacions
320-227.99.03
4.346,00 Servei Llar Infants
4.346,00
Segon.- FINANÇAR l’increment de despesa proposada mitjançant el romanent líquid de
tresoreria, per un import total de 4.346,00€.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 7 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau i dels tres membres
del GPM Junts per Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

34.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA, DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL I EXPLOTACIÓ DEL BARRESTAURANT I LA ZONA D’ESBARJO.
Tot seguit l’Alcaldessa comenta que s’han acabat els punts referents a les modificacions
de crèdit. La proposta a tractar en aquest punt es refereix a la pròrroga del contracte de
concessió del servei de piscina municipal del bar-restaurant i la zona d’esbarjo, per
període de l’1 de novembre de 2019 fins el dia 31 d’octubre de 2020. Malgrat que el
primer any de contracte s’havia acabat el dia 31 de novembre de 2019, no s’havia pogut
resoldre sobre la primera pròrroga perquè no existia dotació pressupostària. Ara, atès que
ja s’ha aprovat aquesta dotació, es pot considerar d’aprovar-la.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, reitera l’opinió de què no és la millor fórmula ni la millor opció, però
considera que si no s’aprovés, tenint en compte la situació i els terminis, difícilment es
podria obrir la piscina, cosa que no volen que succeeixi.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:
« Vista la sol·licitud presentada per Viviana Verónica Verdú Sire el dia 5 d’agost de 2019
(E2019002312), demanant la pròrroga del contracte de concessió del servei de piscina municipal i
explotació del bar-restaurant i la zona d’esbarjo.
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 11 d’abril de 2019, va adoptar els acords
següents: aprovar l’estudi de viabilitat econòmico-financer elaborat per la Regidoria de Serveis i
incorporat al Plec de Clàusules Administratives Particulars als efectes de determinar el valor estimat
del contracte, que preveu una subvenció a l’explotació destinada a finançar part del dèficit previst
per l’explotació del serveis de piscines municipals, d’un import màxim de 20.000 anuals; aprovar
l’expedient de contractació de la concessió del servei de piscina municipal i explotació del barrestaurant i la zona d’esbarjo, per procediment obert, tramitació ordinària, i adjudicació amb diversos
criteris d’adjudicació; aprovar la despesa per import màxim de 20.000’00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 342-770.00. (subvenció explotació piscina) de l’exercici 2019; aprovar el Plec de
Clàusules Administratives Particulars (PCAAP) i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir
la contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat; donar inici al procediment
d’adjudicació del present contracte per procediment obert amb tramitació ordinària; i delegar a
l’Alcaldia-presidència les facultats d’adjudicació del contracte atribuïdes a l’òrgan de contractació per
l’apartat 2 de la clàusula setzena i la clàusula divuitena.
Atès que, en exercici de les facultats delegades, l’Alcaldia-presidència, mitjançant el Decret
2019DECR000210, de data 22/05/2019, va adjudicar a Viviana Verónica Verdú Sire la concessió del
servei de piscina municipal i explotació del bar-restaurant i la zona d’esbarjo, signant-se el contracte
corresponent el dia 22 de maig de 2019, amb una durada inicial fins el dia 30 d’octubre de 2019,
però amb possibilitat de 4 prorrogues del contracte, sempre que el contractista sol·liciti la pròrroga,
amb dos mesos d’antelació a la data d’acabament del contracte inicial o de la seva pròrroga,
corresponent a l’òrgan de contractació concedir-la quan s’escaigui.
Atès que la pròrroga no es pot concedir fins que es disposi de consignació pressupostària expressa i
suficient al pressupost municipal per fer front a l’import màxim de subvenció a l’explotació que
s’inclou a l’estudi de viabilitat econòmico-financera inclòs en la clàusula novena del PCAP i que va
ser aprovat en el primer apartat de l’acord del Ple del dia 11 d’abril de 2019. En aquest moment
s’està tramitant, i es troba pendent d’aprovació inicial, l’expedient de modificació de crèdits al
pressupost prorrogat de l’exercici 2019 per a l’exercici 2020, número 12/2020, expedient
X2020000168, destinada a dotar la suficientment l’aplicació pressupostària 342-770.00 (subvenció
explotació piscina).
Considerant que, atès que la delegació aprovada pel Ple es limitava a l’adjudicació del contracte, la
concessió de pròrrogues al mateix es manté en l’òrgan de contractació que, de conformitat amb el
que preveu la clàusula sisena del PCAP és el Ple municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- CONCEDIR LA PRIMERA PRÒRROGA del contracte de concessió del servei de piscina
municipal i explotació del bar-restaurant i la zona d’esbarjo formalitzat amb Viviana Verónica Verdú
Sire el dia 22 de maig de 2019, durant el període comprés entre els dies 01/11/2019 fins el dia
31/10/2020, de conformitat amb el que preveu la clàusula vintena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que el regulen.
Segon.- APROVAR la despesa per import màxim de 20.000’00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 342-770.00. (subvenció explotació piscina) de l’exercici 2020.
Tercer.- SUSPENDRE l’eficàcia d’aquests acords fins que sigui executiu l’acord de de modificació de
crèdits al pressupost prorrogat per a l’exercici 2020, número 12/2020, expedient X2020000168,
destinada a dotar la suficientment l’aplicació pressupostària 342-770.00 (subvenció explotació
piscina).
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Quart.- FACULTAR a l’Alcaldia-Presidència per tal que, una vegada sigui executiu l’acord de de
modificació de crèdits número 12/2020, aixequi la suspensió dels acords primer i segon anteriors, i
formalitzi la pròrroga de contracte autoritzada.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos que
contra el mateix es poden interposar. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 4 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 3 (dels tres membres del GPM Junts per Palau).

35.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA, DE MODIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE LA
FITXA 3.1.9 DE L'INVENTARI GENERAL CORRESPONENT A LA PARCEL·LA 10 DE
L'UA 6 I D'APROVACIÓ DE LA SEVA ALIENACIÓ.
A continuació l’Alcaldessa exposa que en el següent punt de l’ordre del dia es proposa
modificar la valoració de la parcel·la 10 de la UA6, corresponent a Can Macau, carrer
Garrullà, i la seva alienació. Es remet a l’informe en què es reflexa que aquesta finca ha
tingut diverses valoracions i s’ha intentat de vendre també en diferents ocasions. Aquesta
vegada es tornarà a intentar i el preu de sortida seria de 61.683,75 euros. Assenyala que
té els informes dels serveis tècnics municipals.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, opina que les valors que hi havia estaven sobrevalorats en relació als
preus de mercat i que, per tant, si es vol vendre s’ha d’abaixar el preu. Formula un incís,
assenyalant que el podria haver fet en altres punts malgrat que no ho hagi fet, en relació
a la justificació sobre si aquest punt és realment inajornable i resulta imprescindible de
tractar. Manifesta que no ho considera així de cap de les maneres.
L’Alcaldessa es remet a la convocatòria i l’ordre del dia.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« Antecedents
1.- En la fitxa de l’inventari núm. 3.1.9, s’atribueix al solar situat al carrer Garrollà, parcel·la
núm. 10 de la reparcel·lació voluntària de la UA6 “Can Macau”, la següent valoració:
Concepte
Sòl
Obres urbanització
TOTAL

Superfície Edificabilitat Coeficient
Valor unitari Total €
(m2)
promig
corrector
500,00
0,45
1
500 112.500,00
500,00
0
0,00
112.500,00
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2.- Aquest solar va ser objecte d’un expedient d’alienació, incoat l’any 2013, en el qual el dia
19 de novembre de 2013, l’arquitecte municipal va emetre un informe sobre l’apreuament
del bé que determinava en 103.245,75 € el seu valor, sense incloure l’IVA o Impost sobre
Transmissions Patrimonials. El concurs públic convocat per a l’alienació va ser declarat
desert per acord del Ple de la Corporació del dia 1 d’agost de 2014.
3.- L’any 2015 es va plantejar la permuta del bé. En aquella ocasió, el valor de la parcel·la
es va determinar en 67.557,63 euros per l’arquitecte assessor municipal en l’informe emès
el dia 10 d’abril de 2015. L’expedient de la permuta no va reeixir doncs no es va arribar a
obtenir l’informe de la Direcció General d’Administració Local que, després de formular
requeriment de documentació complementària va resoldre l’arxiu de l’expedient el dia 23 de
novembre de 2015.
4.- L’any 2017, es va tramitar un nou expedient d’alienació (1615-000001-2017 –
X2017000474), amb un apreuament de l’arquitecte tècnic assessor municipal, del qual en
resultava un valor del solar situat al carrer Garrollà, parcel·la núm. 10 de la reparcel·lació
voluntària de la UA6 “Can Macau”, de 93.476,25 euros (IVA o Impost sobre Transmissions
Patrimonials, no inclòs) que va ser ratificat pels serveis tècnics d’arquitectura del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà. El procediment d’alienació va resulta desert per falta de
proposicions.
5.- Per tal de promoure un nou procediment d’alienació (expedient 1615-000001-2019 –
X2019000547) es va encarregar un nou informe d’apreuament als serveis tècnics
municipals que va ser emès el dia 17 d’abril de 2019, assignant a la finca un valor de
72.281,20 euros. Aquest informe obtenia una mitjana fruit dels resultats de dos estudis
comparatius amb diferents sistemes de mostreig, el de mostres de mercat i el de mostres de
valors de finques escripturades. Aquest informe no va obtenir la ratificació dels serveis
tècnics d’arquitectura del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i, per aquest motiu, va ser
substituït per un nou informe, emès el dia 5 de juny de 2019, atribuint un valor de 61.683,75
euros, centrant l’estudi de mercat en les finques del sector UA6, el qual si que va obtenir la
ratificació dels serveis tècnics d’arquitectura del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
6.- Resulta doncs que la finca que consta a la fitxa 3.1.9 de l’inventari municipal, de
naturalesa patrimonial, ha sigut objecte de diverses valoracions en els darrers anys, totes
elles per sota del valor assignat a l’esmentada fitxa. En el darrer dels apreuaments realitzats
s’atribueix al bé un valor de 61.683,75 euros, que representa un 54% del valor assignat en
l’inventari. Tenint en compte que, de conformitat amb l’article 108 del RPEL, entre les dades
que ha de contenir l’inventari dels béns immobles hi ha el valor que els correspondria en
venda, es considera convenient que, de forma simultània a l’adopció de l’acord d’alienació,
s’actualitzi el valor de venda atribuït al bé en l’inventari municipal, donant compliment al que
preveu l’article 102.1 del RPE, que disposa que l’inventari general s’ha d’actualitzar
continuadament, sense perjudici de la seva rectificació i comprovació.
Normativa aplicable
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
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- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
de Sòl i Rehabilitació Urbana.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Per tot això, de conformitat amb el que disposen l’article 105.1 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i l’article 214.1 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- APROVAR la modificació de l’apartat “valoració” de la fitxa 3.1.9, de l’inventari de
béns immobles de naturalesa patrimonial de l’inventari general de l’Ajuntament de Palausaverdera, corresponent al bé immoble patrimonial “parcel·la 10 de la UA6”, en el sentit
següent:
-

Text actual:
VALORACIÓ:
Concepte
Sòl
Obres urbanització
TOTAL

-

Superfície Edificabilitat Coeficient Valor Total €
(m2)
promig
corrector unitari
500,00
0,45
1
500 112.500,00
500,00
0
0,00
112.500,00

Text modificat:
VALORACIÓ:
Valor de venda de l’immoble, segons informe d’apreuament, signat el dia 5
de juny de 2019 pels servis tècnics municipals i ratificat pels serveis tècnics
d’arquitectura del Consell Comarcal de l’Alt Empordà el dia 22 d’agost de
2019 (expedient 1615-000001-2019 X2019000547): 61.683,75 euros.

Segon.- APROVAR l’alienació del solar situat en el carrer Garrullà del terme de Palausaverdera (correspon a la finca número 10 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants
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del projecte de reparcel·lació voluntària en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 6 “Can Macau”)
integrat en el Patrimoni Municipal de Sòl i d’Habitatge.
L’òrgan de contractació del concurs públic per a l’alienació serà l’Alcaldia, de conformitat
amb les atribucions de l’apartat 9 de la Disposició Addicional Segona de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Els ingressos obtinguts mitjançant l’alienació del terreny, que forma part del patrimoni públic
de sòl, quedaran afectes per ésser destinats a la conservació, administració i ampliació
d’aquest patrimoni, sempre que només es financin despeses de capital i no s’infringeixi la
legislació que els sigui aplicable, o als usos propis del seu destí, de conformitat amb el que
disposa l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 7 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau i dels tres membres
del GPM Junts per Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

36.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA, D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A
LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
CONSISTENT EN ASSISTÈNCIA COMPTABLE PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DEL
PATRIMONI (GPA)– MODALITAT ASP.
Seguidament l’Alcaldessa manifesta que en aquest punt es proposa l’aprovació de
l’encàrrec a l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la
Diputació de Girona, els serveis d’assistència i suport comptable de la gestió integral del
patrimoni de l’Ajuntament. Fins ara ho portava l’Ajuntament però hi ha hagut un canvi
normatiu que afecta de manera substancial la tasca comptable dels ajuntaments. La
Diputació ha ofert aquest servei i considerem que és una eina molt aprofitable a la que
l’Ajuntament de Palau-saverdera es pot incorporar. Per tant, la proposta és afegir-se a
l’encàrrec de gestió a Xaloc.
Concedida la paraula al portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, Jordi
Compte Martí, demana quin cost té aquest servei per l’Ajuntament.
L’Alcaldessa demana la intervenció del Secretari-interventor per aclarir el dubte i aquest
manifesta que el servei s’ha ofert sense cap cost per l’Ajuntament. L’Alcaldessa es remet
a l’apartat del conveni proposat que assenyala que el servei es finançarà amb recursos
propis de Xaloc.
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El regidor Compte manifesta que si el servei s’ha de prestar sense cap cost a
l’Ajuntament, el seu grup no s’hi oposarà.
No havent més intervencions, se sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord
següent:

« L’Ajuntament de Palau-saverdera es va adherir al Pla d’Assistència Comptable de la
Xarxa Local de la Diputació de Girona el dia 24 d’octubre de 2005 (segons consta en l’acord
del Ple adoptat en la sessió del dia 4/08/2010, d’autorització per a la transmissió de dades
del pressupost general i de la liquidació del pressupost a través de l’oficina virtual de
coordinació financera amb la xarxa local de municipis de la Diputació de Girona).
En el marc d’aquest Pla, es va posar a disposició de les entitats adherides la possibilitat
d’utilitzar una aplicació informàtica per a la “gestió del patrimoni, basada en una metodologia
de treball i criteris aprovats per Xaloc per a la realització i valoració de l’inventari de béns i
drets de les entitats locals, l’enregistrament de l’inventari en l’aplicatiu de gestió patrimonial
(GAP) i els assentaments de regularització entre GAP i l’aplicatiu de comptabilitat (sicalwin).
El Ple de l’ajuntament de Palau-saverdera, en la sessió del dia 21 de juliol de 2016, va
acordar els acords següents:
“Primer.- APROVAR la implementació de l’aplicatiu informàtic de gestió patrimonial (GPA),
subministrat gratuïtament per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona
(XALOC), en el marc del Pla d’Assistència Comptable al qual està adherit aquest
Ajuntament, amb l’objectiu de facilitar l’enregistrament de l’inventari i dels assentaments de
regularització entre GPA i l’aplicatiu de comptabilitat (Sicalwin).
Segon.- APROVAR els documents que detallen la metodologia de treball i criteris
determinats per Xaloc per a la realització i valoració de l’inventari de béns i drets de les
Entitats Locals, l’enregistrament de l’inventari en l’aplicatiu de gestió patrimonial (GPA) i els
assentaments de regularització entre GPA i l’aplicatiu de comptabilitat (Sicalwin):
- Manual per a la realització dels treballs de camp de l’inventari i valoració
(metodologia per a la realització de l’inventari). Versió 1.0.
- Implantació de la gestió patrimonial en les entitats locals de la província de Girona.
Manual de normes i procediments per a la gestió del patrimoni:
o Tom I. Criteris per a la gestió de béns. Versió 3.0.
o Tom II. Operacions patrimonials. Versió 4.0.
o Tom III. Procediments per a la gestió de patrimoni. Versió 2.0.
Tercer.- Els documents aprovats o les modificacions que s’aprovin en el futur,
s’incorporaran en les bases d’execució del pressupost de cada any a través de la
corresponent remissió normativa i seran d’aplicació preferent en el cas que alguna base en
contradigui algun aspecte.”
En compliment del darrer punt d’aquest acord, a partir del pressupost de l’exercici de 2017,
s’ha anat incorporant a les bases d’execució del pressupost municipal, la següent disposició
final:
“Tercera
La incorporació i/o modificació de béns patrimonials es regirà amb el contingut dels
“Manuals de normes i procediments per a la gestió del patrimoni” aprovats en el Ple de
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l’Ajuntament de data 21 de juliol de 2016 o amb les posteriors actualitzacions que es
realitzin.”
Malgrat això, no ha sigut fins ara que s’ha disposat de la possibilitat d’utilitzar els serveis
que ofereix XALOC en l’àmbit de l’assistència i el suport comptable per a la gestió integral
del patrimoni, per facilitar la comptabilització de l’inventari de béns de manera que
s’asseguri la imatge fidel de la realitat patrimonial.
La fórmula legal adient per articular aquesta assistència és l’encàrrec de gestió previst en
l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com en
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la subscripció d’un conveni per
formalitzar l’encàrrec, que es proposta d’acord amb el següent text:
“CONVENI-TIPUS SOBRE L’ÉNCÀRREC DE GESTIÓ DE L’ASSISTÈNCIA COMPTABLE
PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI (GPA) A LA XARXA LOCAL DE
MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – XALOC- (MODALITAT ASP)
ENTITATS QUE INTERVENEN
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS (XALOC), organisme autònom local de la
Diputació de Girona, representat pel president delegat, Sr. Jordi Camps i Vicente, en virtut
de les atribucions que corresponen a la presidència segons els articles 13 i 14 dels seus
Estatuts i en atenció a la delegació establerta mitjançant Resolució de la presidència de la
Diputació de 15 de juliol de 2015. Actua assistit pel Secretari general de la Diputació de
Girona, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.
L’entitat____________________________________________________________,
representat/da pel seu Alcalde-president, Il·ltre. Sr. _________________________, en
virtut de l’acord de _____________________________ en sessió ordinària de data ___ de
___________________ de 201___, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr.
______________________________________________________.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- El Ministeri d’Economia i Hisenda va aprovat instruccions de comptabilitat per
l’administració local, que suposen un canvi normatiu que afecta de forma substancial la
tasca comptable que han de dur a terme els ajuntaments i les entitats locals en general pel
que fa a la comptabilització del patrimoni de les entitats locals.
Amb l’entrada en vigor d’aquesta normativa, esdevé imprescindible disposar d’una eina
informàtica actualitzada de gestió de patrimoni per a la millora i simplificació de la gestió
jurídica, patrimonial, econòmica, comptable, tècnica i de gestió, i que permeti l’enllaç entre
la comptabilitat de les entitats locals i l’inventari de béns
II.- L’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix com a competència pròpia de la Diputació, en tot cas, l’assistència i la cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica
i de gestió.
Per la seva banda, la Xarxa Local de Municipis Gironins, organisme autònom de la
Diputació de Girona (XALOC), d’acord amb el que estableix l’article 5 dels seus Estatuts, té
com una de les seves finalitats i competències l’assessorament i suport comptable als ens
locals, i disposa de les eines i recursos necessaris pel manteniment del sistema
d’informació comptable i de gestió integral del patrimoni de les entitats locals.
III.- Amb la finalitat de facilitar als ens locals de la demarcació gironina les eines
necessàries per realitzar aquesta tasca, XALOC ha aprovat un pla d’assistència i suport
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comptable per a la gestió integral del patrimoni que recull una sèrie de serveis a prestar en
aquest àmbit.
IV.- L’entitat __________________________________ està interessat/da en utilitzar els
serveis que ofereix XALOC en l’àmbit de l’assistència i el suport comptable per a la gestió
integral del patrimoni.
V.- La fórmula legal adient per articular aquesta assistència i suport és l’encàrrec de gestió,
previst en l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així
com en l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per
formalitzar l’encàrrec.
VI.- A aquests efectes, l’entitat___________________________________________ ha
aprovat l’encàrrec a XALOC de la prestació dels esmentats serveis d’assistència i suport,
en virtut de l’acord de __________________________________________ en sessió
ordinària de data ___ de ________________ de 201__, assistit pel Secretari de la
Corporació, Sr. __________________________________________.
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE
1. L’objecte d’aquest conveni el constitueix l’assumpció per part de l’organisme autònom
Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona (per acrònim XALOC), de
l’assistència comptable pel que fa a la gestió del patrimoni de
________________ (en endavant, ens local), que inclou la utilització, el manteniment i
actualització de l’eina informàtica a la qual l’ens local tindrà accés, i de les activitats
complementàries o derivades que expressament es detallen en la clàusula tercera
d’aquest conveni.
2. L’assumpció de l’assistència i suport comptable es durà a terme en virtut de l’encàrrec
de gestió que, a favor de XALOC, ha aprovat l’ens local titular de la competència.
Segona.- NATURALESA
1. En virtut de l’encàrrec, XALOC durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i
de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de l’assessorament i suport comptable
per a la gestió del patrimoni.
2. L’encàrrec no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici.
Tercera.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCARREGADA
En virtut de l’encàrrec de gestió, XALOC tindrà al seu càrrec i durà a terme els serveis
següents:
1. Serveis de l’àmbit comptable i gestió del patrimoni:
1.1)
1.2)

Formació (programada i conjunta) en l’ús del programari
Assessorament en tot el que fa referència a l’aplicació de les instruccions de
comptabilitat i normativa de gestió de patrimoni
1.3) Subministrar a les entitats locals adherides al Pla un Manual de normes i
procediments per la gestió de l’immobilitzat i del patrimoni, on es defineixen els
criteris de gestió per les diferents tipologies de béns
1.4) Subministrar a les entitats locals adherides al Pla un manual on es defineix la
metodologia a aplicar en la realització dels treballs de camp i inventari i la
valoració dels béns
1.5) Assistència en l’ús del programari que es posarà a disposició de l’ens local
2. Serveis en l’àmbit informàtic:
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2.1)
2.2)

Llicència d’ús de l’aplicació informàtica comptable de gestió del patrimoni
Instal·lació i posada en marxa amb adaptació i parametrització. En cas de ser
entitat que utilitza Gestió d’Actius (GAC), migració de dades de l’exercici en què
es posa en marxa
2.3) Manteniment de la llicència
3. Les activitats que comportarà la prestació d’aquests serveis són:
3.1) Mantenir la infraestructura informàtica i de la comunicacions necessària
3.2) Mantenir i gestionar la base de dades
3.3) Conservar les dades històriques, tant les de base facilitades per l'ens local, com
les derivades o generades per la gestió encarregada durant el període que es
regirà d’aquest conveni. Un cop transcorregut aquest període es procedirà a
retornar les dades a l’ens local en els suports més adients, per tal de donar
compliment a la normativa vigent sobre conservació de dades i documentació
comptable.
3.4) Disposar d’un servei d’assistència, tant a nivell tècnic de gestió econòmica i
pressupostaria, com a nivell informàtic per assegurar el correcte funcionament
de tot el sistema.
3.5) El personal de XALOC podrà consultar les dades del l’ens local quan aquest
realitzi consultes a aquest servei d’assistència. No obstant, aquest personal no
podrà incorporar, modificar o suprimir cap tipus d’operació en els programaris,
llevat que així ho sol·liciti l’ens local formalment.
3.6) El personal del XALOC podrà donar suport a l’ens mitjançant eines
informàtiques que permetin veure remotament la pantalla del programari de
comptabilitat, i per tant visualitzar les accions que l’usuari realitza. L’ús
d’aquestes eines es farà sempre amb el consentiment de l’usuari a qui se li doni
el suport. El personal de XALOC no podrà incorporar, modificar o suprimir cap
tipus d’informació amb aquestes eines, tan sols, visualitzar-la.
3.7) Facilitar la formació del personal de l’ens local pel seu correcte funcionament.
3.8) XALOC assegurarà en tot moment la coherència de la base de dades. Aquest
objectiu es realitzarà, sempre que sigui possible amb el mitjans propis, i en cas
de ser necessari, amb mitjans externs, tot això, d’acord amb les previsions
legals vigents.
Quarta.- MESURES DE SEGURETAT
1. XALOC prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i
confidencialitat de la informació emmagatzemada en la base de dades.
2. També es prendran les mesures necessàries per garantir la seguretat en les
comunicacions, tant en les operacions d’intercanvi amb altres administracions
públiques o entitats privades com en les consultes o transaccions que pugui efectuar el
propi ens local per via telemàtica, tot això d'acord amb les previsions incloses al Reial
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en
l’àmbit de l’Administració electrònica i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
3. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents:
 Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació.
 Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació.
 Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.
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 Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de
seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un
servei d’atenció als usuaris autoritzats per l’ens local.
 Establiment de clàusules de confidencialitat en els contractes a signar amb els
proveïdors que puguin tenir accés al sistema d’informació de XALOC.
Cinquena.- RÈGIM DEL TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL.
1. Les dades de caràcter personal objecte de tractament per part de XALOC
corresponen a fitxers de titularitat de l’Ens local. Corresponen a l’Ens local les
actuacions que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter i el seu Reglament de desenvolupament atribueix als responsables dels
fitxers. XALOC tractarà les dades de caràcter personal en concepte d’encarregat del
tractament, en els termes de la definició de l’article 3.g de l’esmentada Llei Orgànica.
Aplicarà les mesures de seguretat de nivell mitjà descrites al Reglament de la Llei.
Destinarà les dades únicament a les finalitats pròpies del compliment de l’encàrrec.
Efectuarà les comunicacions de dades exigides per la normativa. Podrà efectuar les
contractacions necessàries per garantir la prestació del servei a l’Ens local, informant
d’aquestes contractacions a l’Ens local. Les cessions derivades de les sol·licituds
formulades a l’empara d’aquesta norma requeriran sempre la resolució prèvia que ho
autoritzi, adoptada per l’òrgan competent de l’Ens que encarrega.
2. L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les obligacions s’entenen sense
perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades per
XALOC, fossin acceptades per l’Ens que encarrega.
Sisena.- UTILITZACIÓ DE DADES ANONIMITZADES AMB FINALITATS
ESTADÍSTIQUES
Previ el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals sobre el
secret estadístic, XALOC podrà fer explotacions amb finalitats estadístiques de les dades
anonimitzades obtingudes mitjançant procediment de dissociació.
Setena.- OBLIGACIONS DE L’ENS LOCAL QUE ENCARREGA
1. L’ens local que encarrega s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme
les actuacions que siguin necessàries perquè XALOC pugui realitzar el seguit
d’activitats en què consisteix l’encàrrec de gestió.
2. Així mateix, l’ens local que encarrega es compromet a seguir els protocols d’actuació
que s’estableixin per XALOC, en aplicació de la normativa o com a conseqüència dels
sistemes informàtics utilitzats.
Vuitena.- FINANÇAMENT.
1. Els serveis inclosos dins d’aquest pla d’assistència es finançaran amb els recursos
propis de XALOC.
2. Els costos del servei o una part dels mateixos podran ser repercutits a l’ens local
beneficiari, amb criteris de capacitat econòmica i/o poblacionals, mitjançant la
preceptiva tarifació de preus públics que s’aprovi.
Novena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI.
1. El Conveni tindrà una vigència de quatre anys, a partir de la data de la seva
formalització.
2. El conveni es prorrogarà fins a quatre anys mes, si cap de les parts no manifesta la seva
voluntat de no continuar amb l’encàrrec.
Desena.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI
1. Qualsevol modificació del conveni haurà de ser aprovada per ambdues parts, per
escrit, i els documents resultants s’afegiran com annexos a aquest conveni.
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2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions que,
diferents de les previstes, hagin de dur a terme XALOC o l’ens local que encarrega, en
compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan
substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni.
Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
1. L’Ens que encarrega podrà deixar sense efecte l’assistència encarregada a XALOC.
La cessació de l’encàrrec requerirà l’adopció de la corresponent resolució per
l’òrgan competent i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però,
inferior a dos mesos, comptats des de la notificació d’aquella resolució.
2. En cas que l’ens local no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això
determinés la impossibilitat que XALOC pugui dur a terme l’assistència comptable de
gestió del patrimoni encomanat, la presidència de XALOC podrà denunciar el Conveni
formalitzat amb l’ens local que encarrega.
La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà
inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord.
3. També són causes d’extinció del conveni:
a) La finalització de la vigència del conveni
b) el mutu acord de les parts, expressat per escrit
c) la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar els pactes que
constitueixen l’objecte del conveni
d) per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni
Amb l'extinció del conveni, XALOC procedirà a retornar amb la major celeritat possible a
l'Ens Local la totalitat de les dades, els documents i altres suports en els que figuri
informació relativa o generada en l’exercici de l’encàrrec. A partir d'aquest moment XALOC
quedarà desvinculat del tractament que en pugui fer l'Ens Local o un tercer per encàrrec de
l’Ens Local. Un cop vençuts els terminis de conservació de la informació establerts per la
normativa i un cop hagin prescrits les responsabilitats derivades del tractament, XALOC
procedirà a l'eliminació física dels registres existents a la Base de Dades, de la qual cosa
se’n deixarà constància documental.
Dotzena.- RÈGIM SUPLETORI
En tot allò que no preveu expressament aquest Conveni regeixen, supletòriament, la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
les normes que les desenvolupen.
Tretzena. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I ORDRE JURISDICCIONAL
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni seran resoltes
prioritàriament per mutu acord de les parts. Respecte dels conflictes derivats de la
interpretació, aplicació i compliment d’aquest conveni, les parts se sotmeten expressament
a la jurisdicció i competència territorial dels jutjats i tribunals de la demarcació de Girona.
Catorzena. TRANSPARÈNCIA
De conformitat amb l’article 8.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació amb
aquest conveni, es farà pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la
vigència, les obligacions que assumeixen les parts, incloses les econòmiques, i qualsevol
modificació que es realitzi.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni al lloc i data
que s’assenyalen.
_____, a ________________
Girona, a _________
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L’Ajuntament/entitat_____
L’Alcalde/president,
Sr. ______________
El/La Secretari/ària,
Sr/a. __________

Per la Xarxa Local de Municipis Gironins,
El President delegat,
Sr. Jordi Camps i Vicente
El Secretari general de la Diputació de
Girona
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas”

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- ENCARREGAR a l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)
de la Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport comptable de la gestió integral
del patrimoni de l’entitat Ajuntament de Palau-saverdera, que inclou el dret d’ús i el
manteniment del programari al qual l’entitat tindrà accés, i de les activitats complementàries
o derivades que expressament es detallin en el conveni a subscriure.
Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de l’organisme
autònom XALOC són els que consten a la clàusula segona del conveni tipus transcrit en la
part expositiva d’aquest acord.
Tercer.- Aprovar la proforma de conveni a subscriure amb la Xarxa Local de Municipis
Gironins de la Diputació de Girona, transcrit en la part expositiva d’aquest acord.
Quart.- Facultar a Isabel Maria Cortada Soler, Alcaldessa, per a formalitzar els documents
que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del
conveni. »
Sotmesa a votació la proposta, ÉS APROVADA amb el següent resultat:




Vots a favor: 4 (dels quatre membres del GPM Gent de Palau).
Vots en contra: 0.
Abstencions: 3 (dels tres membres del GPM Junts per Palau).

37.- ASSUMPTES URGENTS
Abans de passar al torn de precs i preguntes l’Alcaldessa-presidenta demana si algun
membre desitja sotmetre algun tema urgent a consideració del Ple, manifestant-se tots
els assistents en sentit negatiu.

38.- PRECS I PREGUNTES
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Tot seguit, abans d’iniciar el torn de precs i preguntes, l’Alcaldessa exposa que té
preparades les respostes que els grups polítics municipals varen adreçar a l’equip de
govern.
El portaveu del grup polític municipal de Junts per Palau, regidor Jordi Compte Martí,
demana la paraula que li és concedida per la presidència, i manifesta que, si ningú hi té
inconvenient, davant l’excepcionalitat en què s’està celebrant el Ple – a causa de les
dificultats tècniques de la videoconferència, amb un grup que s’ha retirat i amb un
company que és portaveu i que no hi pot assistir – proposaria deixar les respostes a les
preguntes pel següent Ple i no formular nous precs i preguntes.
Tots els assistents, manifesten el seu acord amb la proposta.
En conseqüència, l’Alcaldessa-presidenta dóna per acaba la sessió, manifestant
l’agraïment a tots els participants per l’esforç que han fet i desitjant que les
circumstàncies millorin i que els propers Plens es puguin celebrar amb normalitat, tot i
que ho veu difícil; i amb un desig molt especial de prompta recuperació pel company
regidor hospitalitzat.
Així doncs, quan són les vint hores i quaranta dos minuts, no havent més assumptes a
tractar, es considera aixecada la sessió de la qual, com a Secretari municipal, estenc la
present acta.
Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica.
El secretari,

L’Alcaldessa-presidenta,

EMILI SANTOS BACH

ISABEL MARIA CORTADA SOLER

59 | 59

