ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 30 DE MARÇ DE 2015
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 49/2015
Data: 30/03/2015
Horari: 19,30 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcalde
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A)
Regidors:
Sr. Manel Bastias Rosell (L’A)
Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A)
Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Sr. Jaume Tordera Homs (CiU)
Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Sra. Marta-Antònia Palou Aligué (ERC-AM)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona

A Viladrau, essent les dinou hores trenta minuts del dia trenta de març de dos mil
quinze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es
relacionen a l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la
Secretària de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària, per a
tractar dels assumptes de l’ordre del dia.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’excusa l’assistència per baixa laboral de la Sra.
Míriam Clopés i per malaltia del Sr. Santiago Polo, i un cop comprovada l’existència
del quòrum que cal perquè sigui iniciada, s’entra en el debat dels següents punts de
l’ordre del dia:

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 2 DE MARÇ DE 2015.En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, aprovat
per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun membre de
la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària de 2 de
març de 2015, que s’ha distribuït amb la convocatòria.
Per unanimitat s’acorda rectificar la intervenció de la Sra. Palou en el punt 3 fent
constar que no estan d’acord amb la forma de finançament, i que el Sr. Alcalde va
contestar que si tenien una altra proposta que la portessin.
Amb aquesta rectificació s’aprova l’acta per unanimitat.

2.- PROPOSTA CANVI OBRA INCLOSA EN EL PROGRAMA ESPECÍFIC DE
COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, DEL PLA
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, ANUALITAT 2015.Antecedents:
Aquest Ajuntament té inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per a
l’anualitat de 2015, la següent actuació:
Any Prog Actuació
2015 DG Reforma interior edifici Ajuntament

pressupost

subvenció

112.599,64 €

70.000,00

Així mateix tenim una actuació inclosa en el PO FEDER Catalunya 2007-2013- Viure
al poble, per un import de 1.139.490,68 €, dels quals s’han executat fins a la data
598.411,04 €, quedant pendent d’executar 541.079,64 € que bàsicament anirien
destinats a l’adequació de la coberta i consolidació de l’ala est de l’edifici de l’espai
montseny.
En aquests moments els òrgans gestors del FEDER de la Generalitat de Catalunya ens
manifesten que si a finals d’any no es justifica l’execució i pagament de la totalitat de
l’obra inclosa en el programa, es perdrà la totalitat de la subvenció concedida, que és del
55% de l’import total. Es a dir es perdria la part de subvenció de l’obra ja executada
(329.126,07 €). Després de diverses reunions amb els òrgans encarregats de la gestió del
FEDER, els quals veuen inviable modificar l’actuació per a reduir-la a la meitat, davant
la possibilitat de perdre la subvenció atorgada i davant la urgència per tal de garantir
que s’executi la resta de l’actuació, s’ha exposat el tema a totes les institucions de la
Generalitat, Governació i Economia, i a la Diputació de Girona, per tal d’aconseguir el
màxim d’ajudes per a poder tirar-ho endavant, i és en aquest context que ens cal
modificar les previsions d’inversions que havíem fet en el Pressupost de 2015 per a
destinar tots els esforços a l’obra d’adequació de la coberta i consolidació de l’edifici de
l’espai montseny.

De moment s’està redactant el projecte, el qual sotmetrem a l’aprovació del Ple tan aviat
com sigui possible i estem també buscant tot el finançament i destinant tots els recursos
a l’execució d’aquesta obra, per això, i després d’haver-ho parlat amb la Diputació de
Girona, proposem canviar l’obra inclosa en el PUOSC per tal de destinar els 70.000,00
€ de subvenció a l’obra de l’Espai Montseny.
Per tot això, davant la urgència i necessitat que tenim de destinar tots els recursos a
l’obra inclosa en el FEDER,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Al·legar davant la Diputació de Girona, la necessitat de canviar l’obra
inclosa en el PUOSC 2015 pels motius descrits en la part expositiva, renunciant a
l’execució de l’obra de Reforma interior a l’edifici de l’Ajuntament.
SEGON.- Aprovar la sol·licitud d’inclusió de l’actuació “ADEQUACIÓ I
CONSOLIDACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ESPAI MONTSENY”.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a què signi els documents necessaris per a
l’execució dels presents acords.
Vots a favor (4): Els 4 Regidors de L’Alternativa
Vots en contra (3): Els 2 Regidors de CiU i la Regidora d’ERC
Abstencions (0)
La proposa queda aprovada per majoria absoluta.
INTERVENCIONS:
Sr. Argenter, del grup municipal de CiU: Per la nostre part volem manifestar,
benvolguts senyors regidors de l’Alternativa Viladrau en el passat ple extraordinari del
dia 9 de desembre del 2014 que per manca de suficient finançament ens comuniquen
que no és podria tirar endavant el projecte anomenat “Creació espai Gent Gran” amb un
import de 238.854€ i amb una subvenció del programa específic de cooperació
municipal de la Diputació de Girona del pla únic d’obres i serveis de Catalunya
anualitat 2015 i per no perdre la subvenció decideixen i vostès aproven canviar aquesta
actuació per la gent gran per un altre projecte anomenat Reforma interior de l’edifici de
l'Ajuntament, reforma que proposa l’ampliació de les dependències municipals
Avui senyors regidors 3 mesos desprès d‘aquell canvi que varen aprovar vostès per tenir
la majoria ens torneu a convocar en un ple extraordinari per proposar un altre canvi
urgent de l’obra a incloure en el mateix programa específic de cooperació municipal de
la diputació de Girona.
Ara ens parlen del FEDER 2007-2013 Viure el poble per un import de 1.139.490,68 €
dels quals s’han executat 598.411.04€ quedant pendent d’executar 541.079,64 € que
bàsicament anirien destinats a l’adequació de la coberta i consolidació de l’ala est de
l’edifici de l’Espai Montseny.

Val a dir que repassant els pressupostos d’aquest any 2015 en l’apartat de despeses
figura una partida anomenada adequació edifici annexa Espai Montseny per un import
de 20.000€, una vegada més es demostra el que hem anat repetint a propòsit dels
pressupostos, que son irreals, que s’han fet quadrar a la lleugera, nomes per passar el
tràmit que la llei exigeix doncs vostès tenien prevista una part mol petita 20.000€
d’aquesta despesa i que sabien molt be que tindrien que justificar 598.411,04 € aquesta
any com diuen que els hi demanen els gestors del FEDER
El mateix a ha passat amb Projecte constructiu dipòsit d’aigua que ara tocarà pagar als
abonats durant 25 anys per falta de recursos per poder-lo finançar tot i que vostès
sabien de la seva urgent necessitat des de l’any 2011
Ens acabeu de parlar de la urgència i la necessitat que tenim de destinar tots els
recursos a l’obra inclosa en el FEDER però tornem als despropòsits i incongruències
d’aquest equip de govern doncs acabeu d’aprovar fa poc una d'obra anomenada “
adequació amb gespa natural del camp de futbol per un valor de més de 100.000 € “
aquest és un projecte que és evident i tothom ho veu el que pretenen vostès amb la seva
urgència per aprovar-lo a 2 mesos vista d’unes eleccions municipals que és captar vots a
favor seu i la seva execució compromet altra vegada els recursos econòmics del nostre
ajuntament.
Senyors regidor Seny, recorden el que els hi hem estat demanant durant tota la
legislatura Seny, és a dir sentit comú, serietat, prudència, per tindre la nostra confiança
malauradament les nostres sospites i desconfiança en la manera com porteu el govern
d’aquest ajuntament s’està complint amb creixes veien com han anat evolucionant el
vostre treball en els últims mesos d’una manera precipitada i sense cap visió de futur
com molt be diu la dita :
“ Qui no ho guarda quan ho té, no ho té quan ho ha de menester.”o també la que
diu “ els que corren en un laberint la seva mateixa velocitat els confon”
El Grup de Convergència i Unió a aquesta proposta votem que no.
Sra. Palou, del grup municipal d’ERC: El grup d’Esquerra tampoc entenem la
urgència de l’aprovació d’aquesta partida, que representa una tercera part del pressupost
a dos mesos vista a un possible canvi de govern en les eleccions, el perquè de tot això
no el sabem. De quins estudis parla tampoc, llavors tampoc aprovem aquesta proposta.
Sr. Alcalde: Perfecte. També voldria contestar el grup de CiU que efectivament això és
amb caràcter urgent, primera com ja s’explica i una vegada més es reafirma la postura
de CiU envers la població, quan la passada legislatura quan es feien les escoles i ,es veu
que no se’n recorden, ja ens demanaven si o si que s’acabés de consolidar el perill que
hi havia per l’escola la teulada i tot l’edifici de l’ala est de l’Espai Montseny. Avui es
posen en contra quan es tira endavant això. També dir que és un tema que ens ve
directament de la Generalitat, que ens han donat de plaç només fins aquest any, cosa
que en un primer moment era una subvenció que es podia fer des del mínim, 600.000 €
fins 1.200.000 €. En l’última instància quan hem presentat per tancar la liquidació
d’aquest FEDER se’ns ha dit que s’havia de executar la totalitat. Ja he explicat des del

principi, que quan rebem aquesta notificació ens posem en contacte amb el Departament
d’Economia, amb el Departament de Finances per veure si això era així i ens han
confirmat que si, i que tenim de plaç fins a finals del 2015. Els primers sorpresos som
nosaltres. I des de un principi quan es va demanar aquest FEDER el projecte ja pujava, i
estava contemplat, fer aquesta obra de l’ala est, però es va aturar perquè hi havia altres
prioritats i pensàvem que no tenia la urgència que tenia.
Ara, una vegada més, veien que des de Generalitat ens estan dient que si no consolidem
això podem perdre tots els diners que hem destinat amb això i perdre aquesta subvenció
del FEDER, que penso que molts ajuntaments voldrien aquesta subvenció de 600.000 €,
per tant, tenim la urgència de fer-ho, justificar-ho, abans del 2015.
Pel tema del Centre de Dia, que es va parlar en el ple passat, es va explicar i penso que
no s’ha de tornar a explicar, que hem anat varies vegades a Generalitat, i que s’ha mirat
per fer, però és inviable pels habitants que hi ha aquí a Viladrau, per tant es va
desestimar, perquè no era viable fer un Centre de Dia. És que a Viladrau hi ha molta
gent gran, però des de la Generalitat ens hem deixat aconsellar pels seus tècnics i ens
han dit que el poble és petit i seria un dèficit important, es poden prendre altres mesures
però no un Centre de Dia. Contestat això, recordar que repassin plens anteriors i la
passada legislatura, que vostès mateix deien el perill que suposava aquella teulada i
aquelles obertures de l’Espai Montseny envers l’escola amb els nens. Dit això crec que
contesto les seves reclamacions.
En quan al grup d’Esquerra entenc perfectament la postura de la regidora donat que hi
ha hagut canvi de Regidor. Només dir que és una cosa urgent i que te a la seva
disposició tota la documentació. Em sobta de que el grup d’Esquerra, el regidor sortint,
o molt m’equivoco o en les reunions no s’hagin assabentat de tot el procés de l’Espai
Montseny i aquesta subvenció del FEDER. Però ho respecto molt i entenc la seva
postura, i veig que no estaven ven coordinats i assabentats del que s’anava fent aquí a
l’Ajuntament.
Sra. Palou: Segurament ens ha faltat informació entre nosaltres, però a marge d’això
ens falta informació del perquè ara la urgència de donar aquesta partida. També fa pocs
dies amb el grup de CiU es van dilapidar una partida de 100.000 € a Serveis Socials,
que potser no podien anar a un Centre de Dia, molt bé, potser les necessitats de la
població ara en aquest moment no es necessita, però si fem una projecció al 2025 o
2030 com s’està fent per l’envelliment de la població potser no valdria la pena
subestimar-ho i contemplar-ho.
Per altre banda, la partida de Serveis Socials de 100.000 € deixar-la perdre, potser no es
pot fer un Centre de Dia però hi ha moltes altres coses que es poden fer que beneficiïn
les persones. Com per exemple posar un prevenció de caigudes, posar un passamà en
segons quin lloc que la gent gran o no tan gran poden relliscar quan està glaçat o moll.
Si és tan urgent que podia haver fet mal als nens de l’escola, poden caure alguna
totxana, perquè hem esperat tant si hi havia aquesta urgència?

Sr. Alcalde: Celebro que reconegui que hi havia falta de comunicació entre vostès, i ho
entenc i respecto, no passa res i vostè ho reconeix. En el tema de Serveis Socials ja li he
dit que totes les propostes que puguin portar sobre la taula, serem els primers que hem
vetllat pels avis i la gent gran, vull dir que tot el que pugui aportar serà perfecte. En
quan diu que no sap la urgència, l’acabem d’explicar i la tenen sobre la taula, la
urgència es prou important perquè si no perdem una subvenció de 600.000€ del
FEDER, penso que és prou important pel poble de Viladrau. Molts ajuntaments,
repeteixo, haurien volgut tenir un FEDER d’aquesta categoria.
Pel tema dels Serveis Socials penso que es poden fer moltes coses i de cara a la partida
que diu que hem tret, de cara a l’any vinent, es poden fer les actuacions que es creguin
oportunes sempre i quan hi hagi propostes sobre la taula, i som els primers que entenem
que la gent gran els hem de cuidar i hem de tenir els recursos, que avui en dia, gràcies a
Déu, tampoc hi ha masses necessitats, però estic d’acord que hem de prendre mesures.
Sra. Palou: També es podia haver fet el dipòsit de l’aigua. També era una millora.
Sr. Alcalde: Si, això ja està sobre la taula.
Sra. Palou: També és un falta de previsió.
Sr. Alcalde: Si i de molts anys, com vostè va dir en l’anterior ple. És molt fàcil des de
l’oposició saber criticar les coses, i ho respecto, però lo del dipòsit està sobre la taula i si
vostès creien que hi havia alguna manera per tenir un millor finançament els
escoltaríem, però de moment no n’hem rebut cap.
Sra. Palou: Ara potser hem perdut una oportunitat.
Sr. Alcalde: Possiblement.

3.-DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI
2014.D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una
vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar compte al
Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme.
Per decret de l’alcaldia de data 25 de març de 2015, s’ha aprovat la liquidació del
pressupost de l’exercici 2014, previ informe de la intervenció i amb el següent
contingut: drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre de 2014, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de
tresoreria.
La Corporació es dona per assebentada.

4.-PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.ANTECEDENTS:
Atès que aquest Ajuntament es troba en la necessitat i urgència de suplementar o
assignar crèdit a algunes partides per a la realització d’unes despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, resultant insuficient el
crèdit previst:
Pel que fa a personal la inclusió de la part de la paga extra del 2012.
Atesa la necessitat de preveure l’execució de l’obra “Rehabilitació edifici CCEN”,
actuació inclosa en el FEDER, inversió sostenible i afecta al servei públic.
FONAMENTS JURÍDICS
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Articles 35 a 38 del RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol VI de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en
matèria de pressupostos.
3. Bases d’execució del Pressupost.
Despeses a finançar:
A/ Suplements dels crèdits:
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida

Concepte

Laboral fix brigada
Retribucions agent
complement desti agent
complement especific agent
productivitat agent
Retribucions A2
Retribucions C2
complement desti
complement especific
productivitat
laboral temporal oficines
TOTAL CAPITOL 1
933 62700 Rehabilitació immoble CCEN
TOTAL CAPITOL VI

172 13000
130 12005
130 12100
130 12101
130 15000
920 12001
920 12004
920 12100
920 12101
920 15000
920 13100

TOTAL AUGMENT

consignacio
inicial
44800,00
7700,00
3020,00
4300,00
1850,00
17600,00
11150,00
10600
14000
10150
29900
0

Proposta d'alta
673,00
165,00
52,00
120,00
77,00
223,00
185,50
181,75
240,50
174,25
157,00
2249,00
600000,00
600000,00
602249,00

Consignacio
definitiva
45473,00
7865,00
3072,00
4420,00
1927,00
17823,00
11335,50
10781,75
14240,50
10324,25
30057,00
600000

Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Concepte

Partida

consignacio inicial

1522 62200 Adequació Ajuntament
151 62700 redacció POUM
1522 62700Adequació edifici Espai
TOTAL CAPITOL VI

Proposta baixa

100000,00
100000,00
20000,00
220000,00

TOTAL BAIXES

Consignacio
definitiva

100000,00
100000,00
20000,00
220000,00
220000,00

Majors ingressos
Partida

Concepte

consignacio inicial

79101 Subvenció FEDER- Viu el poble
75050 Subvencio Generalitat-Viure poble
TOTAL MAJOR INGRES

Proposta d'alta
272000,00
27200,00

Consignacio
definitiva
272000,00
27200,00

299200,00

TOTAL DESPESES..................................................602.249,00 €
ROMANENT DE TRESORERIA: 160.944,66 € - 83.049,00 = 77.895,66 €
BAIXES DE PARTIDES DESPESES: 220.000,00 €
MAJORS INGRESSOS: 299.200,00 €
TOTAL INGRESSOS.............................................. 602.249,00 €
Es proposa als reunits l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari,
amb aplicació de baixes de partides, majors ingressos recaptats i del romanent de
tresoreria, en les quantitats especificades.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
3. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.

Vots a favor (4): Els 4 Regidors de L’Alternativa
Vots en contra (3): Els 2 Regidors de CiU i la Regidora d’ERC. Els quals fan constar
que voten a favor de la modificació del Capitol I (increment per paga extra 2012)però
en contra de la modificació del Capítol 6.
Abstencions (0)
La proposa queda aprovada per majoria absoluta.
INTERVENCIONS:
Sra. Palou: Això està tot junt o per separat? Aquí surten dos coses, una que és la paga
extra i l’altre el referent a l’edifici de l’Espai Montseny.
Sr. Alcalde: Si aquí es proposa la modificació del pressupost en aquestes partides.
Sr. Argenter: Nosaltres no aprovarem aquesta (espai Montseny) però si que
aprovaríem la de la paga extra.
Sra. Palou: Això no es pot posar per separat? Jo puc estar d’acord amb una i desacord
amb l’altre.
Sr. Alcalde: Es diu, perquè quedi constància i ja està.

5.- PROPOSTA APROVACIÓ D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
REPARACIÓ DEL C/RECTORIA.D’acord amb l’article 15.1 de la LHL, correspon a les entitats locals acordar la
imposició dels seus tributs propis. Concretament pel que fa a les contribucions
especials, l’art. 34.1 de la LHL preveu que l’exacció de les contribucions especials
precisarà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició en cada cas concret.
Havent-se aprovat per Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2015 el projecte
d’obres corresponent.
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Fixar els costos totals de l’execució de les obres de “Reparació del Carrer
Rectoria” segons el següent resum:
-

Cost obres...............................................................................
Cost projecte i direcció d’obres .................. ..........................
TOTAL DESPESES..................................................................

39.998,01 €
4.425,59 €
44.423,60 €

44.423,60 €

-

Cost a suportar ..........................................................................

-

Aportació Ajuntament 10%....................................................

4.442,36 €

-

Contribucions especials 90%...................................................

39.981,24 €

Segon.- Imposar contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
“Reparació del C/ Rectoria”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
Tercer. Ordenar el tribut concret d’acord amb les següents determinacions:
1. El cost previst de l’obra es fixa en 44.423,60 euros que és el cost que ha de suportar
l’Entitat Local.
2. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 39.981,24 euros, equivalents al
90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que,
finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest
cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de
girar les liquidacions que siguin necessàries.
S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable la mitja entre la superfície
construïda i els metres lineals de façana.
Quart. Aprovar la relació de subjectes passius i de quotes individuals que resulti
d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables,
segons consta en el document annex.
Cinquè. Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, dins els quals els interessats
poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Tanmateix, durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats
poden constituir-se en Associació Administrativa de Contribuents.
Sisè. Si no es produeixen reclamacions, l’acord esdevé definitiu i s’ha de notificar
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin si fos conegut i, en
el seu defecte, mitjançant edictes, poden formular recurs de reposició davant el Ple de la
corporació, ja sigui per la procedència de les contribucions especials, el percentatge del
cost que han de satisfer o les quotes assignades.
Setè. Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en dos terminis, una
primera meitat en el moment d’adjudicar-se les obres i la resta quan les obres hagin
finalitzat.
Vuitè En tot el que no estigui previst en aquesta proposta, s’ha d’aplicar l’Ordenança
General de Contribucions especials vigent.

Vots a favor (7): Els 4 Regidors de L’Alternativa, els 2 Regidors de CiU i la Regidora
d’ERC
Vots en contra (0)
Abstencions (0)
La proposta s’aprova per unanimitat.
6.- PROPOSTA APROVACIÓ PAGAMENT PART DE LA
EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL DESEMBRE DE 2012.-

PAGA

Amb la publicació de la disposició addicional 12 de la Llei de Pressupostos de l’Estat es
fa possible que els ens locals puguin aprovar l’abonament de les quantitats en concepte
de recuperació dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de
la paga extraordinària, corresponent al mes de desembre de 2012 per aplicació del R.
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.
Les quantitats que poden abonar-se seran les equivalents a la part proporcional
corresponent als 44 dies de la paga extraordinària, paga addicional de complement
específic i pagues addicionals del mes de desembre.
Atès que aquest Ajuntament compleix els requisits d’estabilitat pressupostària, que
preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
-

Abonar la quantitat de 2.784,46 € als treballadors municipals, segons relació
adjunta, en concepte de recuperació de part de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012, d’acord amb el que consta en la part expositiva.

-

Disposar que l’abonament s’efectuï en la nòmina del mes de març de 2015.

Vots a favor (7): Els 4 Regidors de L’Alternativa, els 2 Regidors de CiU i la Regidora
d’ERC
Vots en contra (0)
Abstencions (0)
La proposta s’aprova per unanimitat.

7.- INFORMAR SOL·LICITUD INCORPORACIÓ SECRETARIA DEL JUTJAT
DE PAU D’ESPINELVES A L’AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DEL JUTJAT
DE PAU NÚM. 7 I APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA.L’Ajuntament d’Espinelves ha sol·licitat l’agregació de la secretaria del Jutjat de Pau a
l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 7, amb seu a Arbúcies, i de la que en
formem part també Viladrau i Sant Hilari Sacalm.

D’acord amb el contingut de l’article 4.1 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es
regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de
jutjats de pau, cal que tots els Ajuntaments que conformem l’agrupació informin
favorablement la incorporació del nou jutjat d’acord amb la memòria justificativa.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la memòria justificativa de la sol·licitud d’agregació de la
secretaria del Jutjat de Pau d’Espinelves
SEGON.- Informar favorablement la incorporació de la secretaria del Jutjat de Pau
d’Espinelves a l’agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 7.
TERCER.- Donar-ne compte a la Subdirecció General de Suport Judicial i
Coordinació Tècnica de la Generalitat de Catalunya.
Vots a favor (7): Els 4 Regidors de L’Alternativa, els 2 Regidors de CiU i la Regidora
d’ERC
Vots en contra (0)
Abstencions (0)
La proposta s’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
20,05 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

