AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA
c/ Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palau-saverdera.cat

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Regidors que hi assisteixen:

Número: 1
Data: 15 de gener de 2016
Caràcter: extraordinari
Horari: de 19:00 h. a 19:26 h.
Lloc: Sala de Plens de la Corporació

Isabel Maria Cortada Soler, Alcaldessa
Miquel Serra Trulls
Paulina Calvo Cabanas
Guillermo Colomer Domenech
Josep Maria Najes Querol
Narcís Deusedas Berta
Jordi Compte Martí
Lluís Mont Carreras
Miquel Martínez Flores

Secretari de la Corporació:

Regidors que no hi assisteixen, excusats:

Emili Santos Bach

Ordre del dia
1.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, de ratificació del conveni signat entre
l’Ajuntament de Palau-saverdera i Montserrat Solé García, sobre la inexecució d’una
sentència.
2.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, d’aprovació definitiva del pressupost per a
l’exercici 2016.

Desenvolupament de la sessió
A Palau-saverdera, el quinze de gener de dos mil setze. Essent les dinou hores, prèvia
convocatòria cursada a l’efecte, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial, a l’objecte de celebrar sessió plenària extraordinària, en primera
convocatòria, els Regidors i Regidores que figuren a l’encapçalament de la present acta,
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sota la presidència de la senyora Alcaldessa-presidenta i amb l’assistència del secretari
interventor de la Corporació, el senyor 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, la senyora 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 a la
convocatòria.

1.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, de ratificació del conveni signat
entre l’Ajuntament de Palau-saverdera i Montserrat Solé García,
sobre la inexecució d’una sentència.
L’Alcaldessa explica que es tracta de l’aprovació d’un conveni que ha signat amb la
senyora Montserrat Solé García, que conté una proposta d’acord per presentar davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que, si ho considera convenient, el
tingui en compte en dictar la sentència relativa al procediment d’inexecució de la
sentència. La pròpia proposta d’acord conté el text íntegre del conveni signat.
Seguidament pren la paraula el portaveu del grup municipal de CiU, Jordi Compte que
manifesta que no s’ha tingut en compte al seu grup municipal i que considera que se’ls
tenia que haver informat abans de signar el conveni. També manifesta que creu que
l’acord es podia haver aconseguit per un import més baix que el que s’ha pactat
finalment. Tot i això, assegura que per responsabilitat i coherència el seu grup votarà a
favor de la proposta.
Sense més intervencions es passa a votar la següent proposta d’acord:
« Vist el conveni signat el dia 23 de desembre de 2015 entre l’Alcaldessa de l’Ajuntament
de Palau-saverdera i la senyora Montserrat Solé García, per a l’assoliment dels següents
objectius: considerar la impossibilitat d’execució de la Sentència dictada el dia 15 de
setembre de 2006, per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs núm. 644/2002, declarant la
nul·litat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera de data 13 de setembre de
2001, que va concedir llicència d’obres a la societat URPA, SA per a la construcció de 38
habitatges i apartaments al carrer Holanda i ordenant a l’Ajuntament que procedís a
l’enderroc de la construcció efectuada a la seva empara; i determinar la indemnització a
favor de la senyora Solé per la pèrdua patrimonial a conseqüència de la disminució de
valor de les finques de la seva propietat situades al carrer xxx i xxx, per la pèrdua de la
qualitat de vida, en atenció al fet que les finques constitueixen el seu domicili habitual i
per les costes de l’execució, comprensives d’honoraris de Procurador, direcció Lletrada,
dictàmens pericials i qualsevol altra concepte computable a efectes de costes.
El text íntegre del conveni signat és el següent:
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«A Palau-saverdera, 23 de desembre de 2015.
REUNITS: D’una banda, la Sra. ISABEL MARIA CORTADA SOLER, que actua
en la seva qualitat d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Palau-saverdera.
I de la l’altra, la Sr. MONTSERRAT SOLÉ GARCÍA, major d’edat veïna
d’aquesta localitat, carrer xxx i DNI núm.xxx, que actua en el seu propi nom i
dret.
I reconeixent-se la suficient capacitat legal per l’atorgament del present
document,
DIUEN:
I.- Que la Sra. MONTSERRAT SOLÉ va interposar recurs contenciós
administratiu contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera de data
13 de setembre de 2001, que va concedir llicència d’obres a la societat URPA,
SA per a la construcció de 38 habitatges i apartaments al carrer Holanda de
l’esmentada localitat.
El recurs es va substanciar davant la Secció Tercera de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb el núm.
644/2002.
L’esmentada Secció va dictar sentència en data 15 de setembre de 2006,
declarant la nul·litat del referit acord i ordenant a l’Ajuntament que procedís a
l’enderroc de la construcció efectuada a la seva empara.
II.- Per part de l’Ajuntament es va instar el corresponent incident d’impossibilitat
material d’execució, que es va desestimar.
III.- El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya va aprovar definitivament el Pla Director de la Serra de Rodes,
mitjançant resolució de data 15 de novembre de 2006, publicada en el DOGC
núm. 4798, de data 17 de gener de 2007.
En el Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes, es va procedir a suprimir o
reduir diversos sectors de sector, establint la necessitat de concentrar
l’edificabilitat, especialment en l’ús d’habitatge, encara que es produís
l’increment de la densitat.
Igualment per acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya de data
14 de setembre de 2010 es va aprovar el Pla Territorial parcial de les comarques
Gironines, mantenint les determinacions del Pla Director urbanístic de la Serra
de Rodes.
IV.- L’Ajuntament de Palau-saverdera va procedir a promoure la revisió de les
Normes Subsidiàries del Planejament i la seva adaptació tant a la Llei
d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), com als
esmentats planejaments territorial i urbanístic, mitjançant la formulació del
corresponent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que un cop
aprovat inicial i provisionalment pel Ple de la Corporació, es va aprovar
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de
data 2 de febrer de 2012 i publicat en el DOGC de 16 d’octubre de 2012.
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En la Memòria del POUM s’exposa detalladament que per la secció Tercera es
va dictar la referida sentència i que aquest instrument de planejament procedia a
admetre l’ús d’habitatge en la finca en base a criteris estrictament urbanístics,
especialment l’adaptació al mateix del Pla Director de la Serra de Rodes. Per
tant, que amb les noves determinacions que contemplava el POUM no es
procedia a eludir el compliment de la sentència.
V.- Per part de la Comunitat de propietaris del complexe SUN VILLAGE es va
sol·licitar la corresponent llicència de legalització de les edificacions, la qual es
va concedir pel Ple de la Corporació en sessió de data 5 de desembre de 2012.
En la mateixa sessió es va acordar que es procedís a instar el corresponent
incident d’impossibilitat legal d’execució.
Dins del termini de dos mesos previst en l’art. 105 de la Llei Jurisdiccional, la
representació de l’Ajuntament de Palau-saverdera va procedir a formular el
corresponent incident d’impossibilitat legal d’execució, interessant que per la
Sala es dictés resolució per la que es decretés l’esmentada impossibilitat i es
fixés com a indemnització a favor de la recurrent, la Sra. Montserrat Solé Garcia,
una indemnització de 30.000,00 €.
VI.- Per part de la Sala es va conferir trasllat de l’escrit iniciador de l’incident
d’impossibilitat legal a la representació de la Sra. Montserrat Solé, la qual va
procedir a complimentar el tràmit mitjançant la presentació d’un escrit i
taxacions.
En el seu escrit la Sra. Montserrat Solé García es va oposar a la impossibilitat
legal, però assenyalant que en el supòsit que així es declarés per la Sala, es
fitxés la corresponent indemnització al seu favor.
Concretament les partides indemnitzatòries que es demanen per la Sra.
Montserrat Solé són les següents:
1.- Pèrdua patrimonial.
Referida als valors de les parcel·les propietat de la Sra. Montserrat Solé,
situades una al carrer xxx (edificada), i l’altra al carrer xxx, sense edificar situada
davant de l'anterior.
D’acord amb els informes adjuntats al escrit d’oposició, la pèrdua patrimonial
referida a la finca del carrer xxx en la data en que es va dictar la sentència era
entre 174.497,07 € i 293.965,02 €.
En la data en que es va promoure l’incident, la pèrdua seria de 112.943,77 €.
Respecte a la finca del carrer xxx (no edificada), la pèrdua de valor en la data de
la sentència seria de 68.432,00 €, i en la data de promoció de l’incident de
11.192,00 €.
Finalment es concreta la xifra en el sentit de dir que si es té en compte la data de
la sentència, la pèrdua seria de 284.231,04 €, i si es té en compte la data d’inici
de l’incident de 124.135,77 €.
2.- Indemnització per pèrdua de qualitat de vida.
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Si es té en compte la data de la sentència, la indemnització per aquest concepte
seria de 144.957,83 €, i si s’adopta la data d’inici de l’incident de 63.309,24 €
3.- Indemnització per frustració al dret a la tutela judicial efectiva, temps
transcorregut, i tensions viscudes, la quantitat de 66.000,00 €.
RESUM:
- Quantitat demanada a la data de la sentència: 495.188,87 €.
- Quantitat demanada a la data d’inici de l’incident: 253.445,01 €.
VII.- Per part de la Sala es va acordar inicialment que es practiqués la prova
relativa a la impossibilitat legal d’execució i, en el cas, d’estimar-se que es
practiqués posteriorment la prova relativa a la indemnització.
Per Providència de data 24 d’octubre de 2013, i un cop practicada la prova
relativa a la impossibilitat legal, la Sala va acordar que es practiqués igualment la
prova relativa a la indemnització, el que s’ha efectuat.
En l’actualitat les actuacions estan pendents de sentència.
VIII.- Que a la vista del que disposa el planejament territorial i urbanístic aprovat i
de les actuacions practicades en l’incident d’impossibilitat legal d’execució, les
parts han assolit un acord als efectes dels seu posterior trasllat a la Sala per a la
seva homologació, en base als següents:
PACTES
PRIMER.- IMPOSSIBILITAT LEGAL D’EXECUCIÓ
A la vista del que disposa el Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes, el Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines i el POUM, així com de les
actuacions practicades, les parts consideren acreditat que la classificació i
qualificació urbanística que contempla el POUM relativa a la finca on està ubicat
el complex SUN VILLAGE respon a criteris urbanístics i, per tant, que al ajustarse als esmentats instruments de planejament, les determinacions del POUM no
s’han determinat per eludir l’incompliment de la sentència. Igualment manifesta
que la llicència de legalització concedida s’ajusta a les determinacions del
POUM.
SEGON.- INDMENITZACIÓ A FAVOR DE LA SRA. MONTSERRAT SOLÉ.
L’Ajuntament de Palau-saverdera, a la vista de la prova practicada accepta que
es produeix una pèrdua patrimonial, consistent en la disminució de valor de les
finques propietat de la Sra. Montserrat Solé situades al carrer xxx i xxx.
Per el càlcul de la indemnització es té en compte la pèrdua de valor patrimonial
en la data de la sentència, que és el moment en que es concreta l’existència de
la lesió. Per tant, s’accepta la quantitat de 284.231,04 €.
Igualment es té en compte la pèrdua de la qualitat de vida, que es xifra en la
quantitat de 90.000,00 €, i en atenció al fet que les finques, especialment la del
carrer xxx, constitueix el domicili habitual de la Sra. Montserrat Solé Garcia.
Tanmateix es reconeix a la Sra. Montserrat Solé una indemnització de 30.000,00
€ en concepte de costes de l’execució, comprensives d’honoraris de Procurador,
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direcció Lletrada, dictàmens pericials, i qualsevol altra concepte computable a
efectes de costes.
En total la indemnització s’estableix en la quantitat de 374.231,04 €, mes
30.000,00 € en concepte de costes processals.
No es computen com a indemnitzables els conceptes relatius a la frustració del
dret a la tutela judicial efectiva, temps transcorregut, danys morals, etc.
TERCER.- FORMA DE PAGAMENT
L’Ajuntament de Palau-saverdera procedirà a efectuar el pagament de la referida
quantitat de 374.231,04 € i els 30.000,00 € de costes, de la següent forma:
1.- La quantitat de 104.231,04 € en el termini de dos mesos a comptar de la data
en que es dicti sentència per la Sala acordant l’impossibilitat legal d’execució i la
mateixa guanyi fermesa.
2.- 100.000,00 € en el termini d’un any des de la data del primer pagament.
3.- 100.000,00 € en el termini d’un any del pagament de l’anterior apartat 2.
4.- 100.000,00 € en el termini d’un any a comptar del pagament de l’anterior
apartat 3.
L’Ajuntament de Palau-saverdera procedirà a tramitar un expedient de despesa
plurianual o el que legalment procedeixi per tal d'incloure els pagaments aplaçats
en els pressupostos corresponents a cadascuna de les anualitats.
Les referides quantitats dels apartats 2 a 4 meritaran interessos legals a comptar
des dels dos mesos següents a la resolució judicial pel pagament en els terminis
pactats.
L'Ajuntament de Palau-saverdera podrà avançar el pagament de les quantitats
ajornades, en quin supòsit les quantitats pagades no meritarien interessos des
de la data de pagament.
Amb el cobrament de les esmentades quantitats la Sra. Montserrat Solé es
donarà totalment per saldada i finiquitada, renunciant expressament a rés més
exigir o reclamar en atenció a la construcció del complexa SUN VILLAGE.
QUART.- APROVACIÓ PEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
La Sra. Alcaldessa procedirà a presentar el present conveni al Ple de la
Corporació per a la seva aprovació. En el supòsit que no s’aprovés, el conveni
quedarà automàticament sense efecte.
CINQUÈ.- PRESENTACIÓ DEL CONVENI DAVANT LA SALA.
D’aprovar-se el conveni pel Ple de la Corporació, les parts procediran a
presentar el corresponent escrit davant la Sala, en el que adjuntaran el conveni i
certificació de l’acord aprovatori pel Ple, sol·licitant que es dicti resolució per la
que s’estimi l’incident d’impossibilitat legal d’execució i es fixi com a
indemnització a favor de la Sra. Montserrat Solé García, la quantitat de
374.231,04 €, mes 30.000,00 € en concepte de costes processals, en els termes
que consten abans reflectits.
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En el supòsit que la Sala dicti resolució no donant lloc a la impossibilitat legal
d’execució, quedarà sense valor i efecte el consignat en aquest conveni.
I en prova de conformitat signen per duplicat exemplar en el lloc i data abans
esmentats.»
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- RATIFICAR en tots els seus termes, el conveni signat el dia 23 de desembre de
2015 entre l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Palau-saverdera i la senyora
Montserrat Solé García, per a l’assoliment dels següents objectius: considerar la
impossibilitat d’execució de la Sentència dictada el dia 15 de setembre de 2006,
per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs núm. 644/2002, declarant la
nul·litat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera de data 13 de
setembre de 2001, que va concedir llicència d’obres a la societat URPA, SA per
a la construcció de 38 habitatges i apartaments al carrer Holanda i ordenant a
l’Ajuntament que procedís a l’enderroc de la construcció efectuada a la seva
empara; i determinar la indemnització a favor de la senyor Solé per la pèrdua
patrimonial a conseqüència de la disminució de valor de les finques de la seva
propietat situades al carrer xxx i xxx, per la pèrdua de la qualitat de vida, en
atenció al fet que les finques constitueixen el seu domicili habitual i per les
costes de l’execució, comprensives d’honoraris de Procurador, direcció Lletrada,
dictàmens pericials i qualsevol altra concepte computable a efectes de costes.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la senyora Montserrat Solé García, pel seu
coneixement.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord, pel seu coneixement i als efectes que
consideri oportuns, a la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, a través de la representació municipal en el procediment relatiu a l’incident
d’impossibilitat legal d’execució de la Sentència dictada el dia 15 de setembre de 2006,
per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs núm. 644/2002. »
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels nou membres assistents
que componen el Ple municipal.

2.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, d’aprovació definitiva del
pressupost per a l’exercici 2016.
L’Alcaldessa explica que el pressupost municipal ja va ser tractat en un ple anterior amb
motiu de la seva aprovació inicial i que contra el mateix el grup municipal de CiU va
presentar-hi al·legacions. Ofereix a aquest grup la possibilitat d’explicar-les.
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Pren la paraula el portaveu del grup municipal de CiU, Jordi Compte que manifesta el
seu desacord amb els arguments en base als quals es proposa desestimar les
al·legacions. Pel que fa a la primera, recorda que en el moment d’aprovar les
ordenances fiscals s’havia explicat que no hi hauria puges i que hi hauria reduccions de
les tarifes. També s’havia dit que el pressupost es va elaborar amb les ordenances fiscals
noves. Considera que hi ha una contradicció perquè es diu que no hi ha modificacions
considerables alhora que es manté que hi ha hagut una reducció.
Pel que fa a l’argument de la segona al·legació, opina que es tracta d’un pressupost de
màxims i no de mínims i considera que hauria de ser de mínims perquè s’afirma que
s’ajustarà el ritme de despeses a la realització dels ingressos per evitar tensions de
tresoreria. En relació al criteri de prudència, considera que no s’aplica i posa com a
exemple la recaptació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica que, contenia
una previsió l’any 2015 de 75.000 € i va generar uns Dret Reconeguts Nets de
97.779,77, però que malgrat això va tenir una recaptació de 74.799,92, pràcticament
igual a la previsió inicial. En canvi, es pressuposta la quantitat de 97.000,00. Malgrat la
rebaixa de tarifes que es diu que hi ha, es pressuposta l’import de drets reconeguts sense
tenir en compte la morositat que sempre hi ha.
Pel que fa al tercer punt, insisteix en què veuen bé el préstec però també en què caldria
aprofitar l’estalvi en interessos per amortitzar anticipadament i reduir el deute dels
préstecs amb interessos més alts. Llegeix l’argumentació de la contesta a les
al·legacions de la proposta relativa a què el pressupost està fet en base a les previsions
del Pla d’ajust aprovat i que va ser informat favorablement i es queixa de la contesta no
s’ajusta a l’al·legació. Considera que el que diuen no és el que es contesta. Finalment,
passa a formular algunes preguntes: Reitera que el seu grup era partidari de mantenir les
taxes congelades; Demana si hi ha algun canvi previst en la plantilla del personal a més
a més del de l’increment de dedicació del ajudant de l’agutzil del que ja han tingut
coneixement; Demana quins seran els criteris per a distribuir la subvenció de 5.000
euros destinada a l’adquisició de llibres, si serà per la gent que va al col·legi de Palau o
si serà per la gent de Palau independentment del col·legi on vagin; Comenta que
l’import previst per esports i equipaments culturals s’ha determinat amb imports molt
precisos, fins i tot amb decimals, i demana a què es destinarà; Demana explicacions
sobre el fet que no s’ha inclòs una partida pels llibres d’història tal i com es va dir que
es faria l’any passat quan es va treure.
El regidor d’Economia i Hisenda, Guillermo Colomer, considera que el pressupost és
coherent i que les xifres de recaptació s’han ajustat a la recaptació real i que, per això,
no s’han inclòs modificacions considerables. Pel que fa a l’exemple del IVTM afirma
que no té les dades en aquest moment i que ho contestarà un proper Ple, però en relació
a la prudència, explica que el pressupost s’ha ajustat a les previsions del Pla d’Ajust tant
en despeses com en ingressos. Finalment indica que s’ha preferit destinar l’estalvi
generat per la carència en el préstec a finançar inversions o pagar despeses
extraordinàries com les que s’han aprovat al primer punt del Ple d’avui. Considera que
la decisió es correcte i que el més fàcil hauria estat amortitzar anticipadament. Afegeix
que les taxes no només s’han congelat, sinó que, de fet, s’han abaixat i que no hi ha
previstes modificacions a la plantilla del personal.
L’Alcaldessa indica que ja s’han contestat les al·legacions que s’han presentat i que
s’està reiniciant el debat dels pressupostos amb preguntes com els llibres, els criteris de
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la subvenció de l’escola, de l’esport, etc. Opina que són preguntes que no tenen a veure
amb el pressupost i recorda que ja va dir que els criteris d’execució s’aprovaran en el
seu moment. Pel que fa als llibres d’història, ja es va explica que l’equip de govern tenia
un altre projecte i que es farà una monografia local que finançarà la Diputació.
El regidor Compte explica que al Ple d’aprovació inicial només varen tenir tres dies per
examinar-lo i això va permetre fer, tant sols, petis incisos. Ara demanen informació
sobre criteris.
El regidor Colomer finalitza la seva intervenció anterior afirmant que els pressupostos
s’han elaborat amb criteris Del pla d’ajustat. Diu que els diferents temes sobre els
criteris de gestió de la despesa ja han estat comentat en diverses ocasions i assegura que
s’ha fet un esforç molt important, superior al 58 %, en destinar recursos propis al
finançament d’inversions, cosa que els enorgulleix com a equip de govern perquè no
havia passat mai i que pensen seguit en aquesta dinàmica.
Tot seguit es produeix un debat sobre si procedeix una nova intervenció. L’Alcaldessa
manifesta que el motiu del punt de l’ordre del dia era resoldre les al·legacions
presentades al pressupost que ja han estat contestades i no ampliar a nous temes. Per la
seva banda, el regidor Compte considera que té dret a preguntar perquè representa la
veu de part del poble i que el Ple ha de servir per a debatre els temes, que una cosa són
les al·legacions i l’altra el debat i lamenta la postura de no permetre’l. També intervé la
regidora Paulina Calvo que manifesta que veu malament que es vingui a fer una
exhibició queixant-se que no se’ls deixa parlar i, com que és un tema repetitiu, demana
que es trobi una solució.
L’Alcaldessa tanca el debat i emplaça els grups a discutir fora del Ple i sotmet a
consideració del Ple la següent proposta d’acord:
« Vist l’expedient que es tramita per a l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2016
així com l’informe emès pels secretari - interventor de l’Ajuntament i la resta de
documentació i annexos.
Atès que el Pressupost General, les Bases d’execució i la plantilla de personal per a
l’exercici 2016 varen ser aprovats inicialment en sessió plenària del dia 25 de novembre
de 2015, i ha estat exposat al públic l’expedient i la documentació preceptiva durant un
termini de quinze dies hàbils, mitjançant la publicació del corresponent edicte al BOPG
núm. 233 de data 3 de desembre de 2015, al Tauler d’Anuncis i a la plana web
municipal, període durant el qual s’han formulat la següent al·legació:
Núm. i data de
presentació
2655 - 22/12/2015

Persona qui la
presenta
CiU

Al·legacions
Consideren
que
les
previsions
d’ingressos per taxes i impostos estan
fetes basant-se en les dels exercicis
anteriors i no en les noves.
No es deixa un marge per a la morositat
en les previsions d’ingressos i pot
provocar que algunes inversions no
disposin de finançament.
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Consideren que l’estalvi en interessos i
l’allargament del termini d’amortització
fruit del nou pla d’ajust, s’hauria de
destinar a l’amortització anticipada dels
préstecs amb interessos més alts.
Considerant que les al·legacions no poden ser estimades pels següents motius:
-

Les previsions d’ingressos s’han elaborat en base a les ordenances fiscals que
hauran de regir l’exercici 2016, ajustant les xifres de la recaptació real. Cal tenir en
compte però que per l’any 2016 no s’han introduït modificacions considerables en
les tarifes de l’any 2015.

-

D’acord amb l’article 165.1.a) del RDL 2/2004, l’estat d’ingressos conté les
estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l’exercici. Tot i això,
s’han incorporat criteris de prudència ajustant aquestes estimacions d’acord amb la
recaptació prevista, tant en període voluntari com en via executiva. La gestió de les
despeses s’ajustarà a la realització dels ingressos per evitar tensions de tresoreria.

-

Les previsions en interessos i amortització de préstecs recullen les dades previstes
al Pla d’ajust aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 9/9/2015 i valorat favorablement
per la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques.

De conformitat amb al que disposa l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 47.1
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.
Aquesta Alcaldia-presidència proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per CiU pels motius que
s’exposen en la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- APROVAR definitivament el Pressupost general per a l’exercici de 2016 que,
resumit per capítols, és el següent:
PRESSUPOST
Cap Denominació
A) OPERAC.CORRENTS
1
Impostos directes
2
Impostos indirectes
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
B) OPERAC.DE CAPITAL
6
Alienació d’inversions reals
7
Transferències de capital
9
Passius financers
TOTALS INGRESSOS

Import en €
917.219,39
18.500,00
343.613,00
448.950,45
14.274,00
0
0
0,00
102.434,88
0,00
1.844.991,72

A) OPER. CORRENTS
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1
2
3
4
5

Despeses de personal
Desp. béns corrents i serv.
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres imp.

B)OPER.DE CAPITAL
6
Inversions reals
7
Transferències de capital
9
Passius financers
TOTALS DESPESES

467.644,99
948.013,24
24.500,00
17.625,69
20.449,15
0
0
249.687,10
0,00
117.071,55
1.844.991,72

Tercer.- APROVAR definitivament la plantilla de personal que es detalla al Pressupost.
Quart.- APROVAR definitivament les Bases d’execució del Pressupost general.
Cinquè.- PUBLICAR el resum per capítols del pressupost aprovat al Butlletí de la
província i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma. »

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per cinc vots a favor (dels tres membres del
grup municipal Gent de Palau - Acord Municipal i dels dos membres del grup municipal de
Alternativa per a Tothom) i quatre vots en contra (dels quatre membres assistents del grup
municipal Convergència i Unió).

I quan són les dinou hores i vint-i-sis minuts, no havent-hi més assumptes a tractar,
l’Alcaldessa-presidenta, senyora Isabel Maria Cortada Soler, aixeca la sessió de la qual,
com a secretari municipal, n’estenc la present acta.
L’Alcaldessa,

El Secretari,

Isabel Maria Cortada Soler

Emili Santos Bach
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