ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 23/12/2016

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2016000009
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 23 de desembre de 2016
Hora d’inici: 15:18:00 h
Hora de fi: 15:55:00 h
Lloc: Sala de juntes. Despatx Alcaldia.
Hi assisteixen:
Josep Ferrer Vilavella, alcalde
Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora
Elisabeth Cruz Lozano, regidora
Ultano Gómez Ponsetí, regidor
Irene Gerónimo i Vilella, regidora

Han excusat la seva presència:
Jordi Colomé i Garcia, regidor
Antoni Fernàndez Sandoval, regidor
Assistits per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas.ORDRE DEL DIA
Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA
TALLADA DE L’EXERCICI 2017.
Vist que l’alcalde de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà ha elaborat el pressupost per a
l’exercici 2017.
Atès que a l’expedient hi figuren els informes favorables de secretaria i d’intervenció.
Atès el que disposen els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD

500/90 i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària.
El Ple, per unanimitat ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2017, amb una previsió
d’ingressos de 660.170,78 euros, i una previsió de despeses de 660.170,78 euros.
SEGON.- Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
QUART.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.
2.0.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 60/2016 D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIO
ENTRE
EL
DEPARTAMENT
DE
GOVERNACIÓ
I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN NOM DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, EL CONSORCI LOCALRET, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER A
L’IMPULS I EL DESENVOLUPAMENT DE LA INTEROPERABILITAT DELS
SISTEMES D’INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES.
Vista el Decret d’Alcaldia 60/2016, de 23 de desembre,pel qual s’acorda adherir-nos, en nom
de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci
Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la
interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.
I atès que cal formalitzar l’adhesió al conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació
entre administracions públiques per accedir als serveis de Via Oberta de lAOC,
El Ple, per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Ratificar íntegrament el Decret 60/2016, de 23 de desembre,pel qual s’acorda
adherir-nos al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i
Administracions Públiques en nom de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret,
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a
l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les
administracions catalanes, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
“La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, així com la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya estableixen el
marc legal de l’actuació de l’administració amb mitjans electrònics;

El Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, AOC, és una entitat pública de caràcter associatiu amb
personalitat jurídica pròpia, format per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consorci
Localret, del qual en formem part, que té per objecte la implantació dels sistemes electrònics necessaris
per prestar els serveis que les administracions públiques consorciades determinin. En aquet àmbit
d’actuació, el Consorci promou el desenvolupament d’eines per millorar la coordinació i les relacions
entre les administracions, entre les administracions i els ciutadans, les empreses i els professionals de
Catalunya.
Per gestionar aquests projectes de col·laboració interadministrativa, el 22 d’octubre de 2006 es va signar
el conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de
la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de
Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.
Atès que és d’interès municipal poder utilitzar aquest sistema d’intercanvi telemàtic de dades i
documents necessaris per a la tramitació d’expedients;
Atès que cal formalitzar l’adhesió al conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre
administracions públiques per accedir als serveis de Via Oberta de lAOC,
I de conformitat amb les atribucions que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local i l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
RESOLC
PRIMER.- Adherir-nos al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i
Administracions Públiques, en nom de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de
Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, AOC.”

SEGON.- Facultar l´Alcalde-President per signar quants documents siguin necessaris per a
l´execució del present acord, i nomenar la Sra.Raquel Batlle Casas, Secretària Interventora,
amb DNI 40341647S, com a interlocutora única d´aquest Ajuntament davant el Consorci AOC.
3.0.- ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2016
Per a poder atendre les despeses detallades i no poder demorar-les per un altre exercici i en
no haver-hi consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar en aquest expedient una
modificació per crèdit extraordinari.
Tenint en compte que, existeix sentència ferma 580/2016 de data 19 de juliol de 2016, dictada
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa secció cinquena,
en el procediment 453/2009, pel pagament de les factures i interessos de demora de les mateixes
de l’empresa Promotora Giro-Cat SL i per un import de 88.398,52 €, requerint a l’Ajuntament
l’execució de l’esmentada sentència.
Es proposa al Ple l’Acord d’aprovació d’aquest expedient 5/2016 de modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari finançat amb el romanent de tresoreria
per a despeses generals de l’exercici 2015, segons el detall següent
CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Partida

Nom

01/920/22605

Sentència Judicial. Indemnització Promotora
Giro-Cat SL

88.398,52

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

88.398,52

TOTAL ALTES DE CRÈDITS:

Proposta de consignació

88.398,52

FINANÇAMENT :
Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: ... 88.398,52
El Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2016
Segon.- 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 de Girona.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm sense necessitat de prendre
cap altre acord. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

Vist i plau
L’alcalde

24 de desembre de 2016.Signat electrònicament

La Secretària

Vist i plau
L’alcalde

La secretària interventora

