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ACTA DE AJUNTAMENT PLE
Núm. :
Caràcter :
Del:
Horari:
Lloc:

4/2015 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT
24 d´abril de 2015
des de les 13:30 h fins a les 15:30 h.
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF)
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sr. Joan Prat i Ferrer (ICV-EUiA-EPM)
Vocals que no assisteixen:
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sr. Oscar Álvarez Gómez (PP)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Ordre del dia:
1.- RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2015
3.- APROVACIÓ DEL SEGUIMENT I REDIMENSIONALMENT DEL PLA

*
ECONÒMIC FINANCER. PEF 2015-2016

Desenvolupament de la sessió :
1. - RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
Es ratifica la declaració d’urgència de la sessió.
2. - APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2015
El secretari llegeix la següent proposta:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL
PER A L'EXERCICI DE 2015, QUE INCLOU EL PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE CARÀCTER
ADMINISTRATIU.
«Atès l'informe econòmic - financer referent al Pressupost General.
La senyora regidora de Serveis Econòmics presenta a la Comissió Informativa de Règim
Intern, Serveis econòmics i Serveis Públics per al seu estudi i dictamen la següent proposta:
PRIMER.- Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per el Pressupost
General de l’exercici 2015
SEGON.- Aprovar el Pressupost General de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a
l’exercici 2015, que comprèn els següents:
A).- Pressupost de l’Entitat Local per l’exercici de 2015 xifrat en 26.709.957,00€. El resum
per capítols és el següent:

Cap.
1
2
3
4
5
Cap.
6
7
8
9

INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

13.961.358,00 €

1

Despeses de personal

225.088,00 €

2

Despeses de béns corrents i serveis

5.258.539,00 €

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents
Fons de contingència

5.909.831,00 €
368.225,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Denominació
Import
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

TOTAL PRESSUPOST

Cap.

DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació

5

Cap.

11.218.052,00 €
332.278,00 €
1.774.758,00 €
778.099,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Denominació

916.851,00 €

6

Inversions reals

70.065,00 €

7

Transferències de capital

0,00 €

8

Actius financers

0,00 €

9

Passius financers

26.709.957,00€

Import
8.631.722,00 €

TOTAL PRESSUPOST

Import
1.778.784,00 €
30.000,00 €
0,00 €
2.166.264,00 €

26.709.957,00€

B).- Aprovar el Pressupost de l’Organisme Autònom de l'Escola de Música per a l'exercici
de 2015 xifrat en la quantitat de 444.230,00 €. El resum per capítols és el següent:
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Cap.
1
2
3
4
5
Cap.

I N G RE SSO S
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import
Impostos directes

0,00 €

Impostos indirectes

0,00 €

Taxes i altres ingressos

227.016,00€

Transferències corrents

217.214,00€

Ingressos patrimonials

0,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Denominació
Import

Cap.
1
2
3
4
5

DE SPE SE S
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Despeses de personal

Import
391.103,00 €

Despeses de béns corrents i serveis

48.801,00 €

Despeses financeres

2.020,00 €

Transferències corrents

0,00 €

Fons de contingència

0,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Denominació

Cap.

Import

6

Alienació d'inversions reals

0,00 €

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

0,00 €

7

Transferències de capital

0,00 €

8

Actius financers

0,00 €

8

Actius financers

0,00 €

9

Passius financers

0,00 €

9

Passius financers

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST

444.230,00 €

2.306,00 €

TOTAL PRESSUPOST

444.230,00 €

C).- Pressupost de l’O.A. Emissora municipal per a l'exercici de 2015 xifrat en 139.949,00
€. El resum per capítols és el següent:
I N G RE SSO S
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import

Cap.
1 Impostos directes

0,00 €
0,00 €

2

Impostos indirectes

3
4
5

Taxes i altres ingressos

23.500,00 €

Transferències corrents

116.449,00 €

Cap.
6
7
8
9

Ingressos patrimonials

0,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Denominació
Import
Alienació d’inversions reals

0,00 €

Transferències de capital

0,00 €

Actius financers

0,00 €

Passius financers

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST

139.949,00 €

DE SPE SE S
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació

Cap.
Despeses de personal
1
2
3
4
5
Cap.
6
7
8
9

Despeses de béns corrents i
serveis
Despeses financeres

Import
116.244,00 €
11.640,00 €
0,00 €
0,00 €

Transferències corrents
Fons de contingència

2.065,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Denominació
Import
Inversions reals

10.000,00 €

Transferències de capital

0,00 €

Actius financers

0,00 €

Passius financers

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST

139.949,00 €

D).- Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici de 2015 segons redacció que
figura en l’expedient.
E).- Estat de consolidació del Pressupost de la pròpia Entitat amb el de tots els pressupostos
dels seus Organismes Autònoms, xifrat en 27.000.645,00 €.
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F).- Pla d’Inversions a realitzar durant l’exercici de 2015.
G).- Plantilla del personal funcionari, així com la del personal laboral fix i temporal per
l’any 2015 d’aquest Ajuntament, l’Organisme Autònom Escola de Música, i l’Organisme
Autònom Emissora municipal, en la forma que es recull en l’Annex de personal.
H).- Relació de llocs de treball, i la adscripció individual del personal de la Corporació a
cadascun dels llocs de treball segons figura en l’Annex de personal.
I).- Pla d’inversions i del seu finançament a quatre anys.
TERCER.- Aprovació del nombre, característiques i retribucions de personal eventual
d’aquest Ajuntament en els termes següents:
1. Arquitecte assessor de planejament urbanístic a 15 hores setmanals de gener a 16 de
juny amb unes retribucions brutes anuals per aquest exercici de 12.172,68 euros.
2. Tècnic auxiliar de premsa i promoció de la ciutat a 18,75 hores setmanals de març a
juny amb unes retribucions brutes anuals per aquest exercici de 3.534,91 euros
QUART.- Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris i del
personal eventual així com les remuneracions salarials del personal laboral d’aquest
Ajuntament a partir de l'1 de gener de 2015 derivades de la relació de llocs de treball.
CINQUÈ.- Aprovar la distribució dels crèdits pressupostaris del personal funcionari
destinats a complement específic, complement de productivitat, gratificacions
extraordinàries i hores extraordinàries per a l’any 2015.
SISÈ.- Aprovar les noves denominacions de les àrees, serveis i llocs de treball de
conformitat amb l’annex de personal.
SETÈ.- Aprovar les despeses plurianuals especificades en la Base 33a d’execució del
Pressupost
VUITÈ.- A la data d’aprovació del present pressupost restaran sense efecte les
modificacions pressupostàries respecte l’Ajuntament :
- GC17/2015, GENERACIO CREDIT ADQUISICIO GRADES
- EXP. 1/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT,
PERSONAL LABORAL
TEMPORAL COMERÇ (I LLAMAS COMELLAS).
- EXP. 2/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, SOUS, COMPL DESTI I COMPL.
ESPECIFIC FUNCIONARIS RECURSOS HUMANS (I LOPEZ
- EXP. 4/2014 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, PERSONAL TEMPORAL
LABORAL COMERÇ (M. GOMEZ BORDO)
- EXP. 5/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, OBRES INFRAESTRUCTURES
CARRERS EMO 225/2014 (OLGA SALA FERRER)
- EXP. 12/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, OBRES INFRAESTRUCTURES
CARRERS EMO/225/2014 (CRISTINA ROCA CASTRO)
- EXP. 14/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT,
ALTRES DESPESES
CARNAVAL
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-

EXP. 16/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, SEGURETAT SOCIAL MES DE
DESEMBRE 2014 I SEG. SOC. ADEQUACIO DE LLOCS.

-

EXP. 17/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, SOUS, COMP. DESTI, COMP
ESPECIFIC I SEGURETAT SOCIAL (D LOPEZ MUÑOZ)
EXP. 19/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, TRIENNIS FUNCIONARIS I
SEGURETAT SOCIAL URBANISME I OBRES (JOSEP VERGELI MAS)
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-

EXP. 21/2015, TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, SEGURETAT SOCIAL (NOVES
APLICACIONS)
EXP. 22/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, APORTACIO ESTACIO
NAUTICA SFG COSTA BRAVA
EXP. 23/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, ESE P1 PRESTACIO
ENERGETICA I SUBMINISTRAMENT
EXP. 1 TC24/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, APORTACIO ASSOCIACIO
DE COMERCIANTS SFG
EXP. 25/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, DESPESES TELEASSISTENCIA
EXP. 27/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT PUBLICITAT, DIFUSIO I
ALTRES DESPESES TEATRE NARCIS MASFERRER.
EXP. 28/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, SEGURETAT SOCIAL MES DE
GENER DE 2015
EXP. 30/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT,
SEGURETAT SOCIAL
INFORMATICA I MANTENIMENT SEGURETAT.
EXP. 34/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT SEGURETAT SOCIAL MES DE
FEBRER DE 2015.
EXP. 35/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, TRIENNIS FUNCIONARIS
INFORMATICA (JOSE RUIZ)
EXP. 36/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, RETRIB BASIQUES LABORAL
FIX BRIGADA ( ESTEBAN MASEGOSA)

-

EXP. 37/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT TRIENNIS FUNCIONARIS
HABITATGE I SEGURETAT SOCIAL HABITATGE (SUSANNA ROQUE)

-

EXP. 39/2015 TRANFERENCIA DE CREDIT SEGURETAT SOCIAL TECNIC
EN CREACIO D'EMPRESES I M RIBAS

I les següents respecte l’escola de música:
-

EXP. 3/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT,
TEMPORAL (FINA BLANCO PUIGGARI)

PERSONAL

LABORAL

*
per estar inclosos els seus imports dins dels crèdits inicials de l’exercici 2015.
La resta de modificacions pressupostàries mantindran els seus efectes.
Amb la finalitat de no paralitzar la gestió ordinària municipal, s’autoritza a l’AlcaldiaPresidència, previ informe de la Intervenció Municipal, a deixar sense efecte les
modificacions pressupostàries els imports de les quals estiguin previstos en el pressupost de
l’exercici 2015 que puguin produir-se des de la data d’avui fins a l’aprovació definitiva del
Pressupost.
NOVÈ.- Exposar al públic l’expedient del Pressupost General per a 2015, per un termini de
15 dies, en el BOP. I tauler d’anuncis, a l’objecte que els interessats en l’expedient puguin
interposar les reclamacions adients. En cas de no presentar-se cap reclamació s’entendrà
definitivament aprovat l’expedient, i es procedirà a la seva publicació, resumit per Capítols,
en el BOP. I en el tauler d’anuncis de la Corporació.
La plantilla de personal serà també objecte de publicació
DESÈ.- Serà objecte de publicació separada, la plantilla de personal i el nomenament i
retribucions del personal eventual.»
«S’obre el torn d’intervencions:
Dolors Ligero: Destaca dos punts. Un que és un pressupost finançat sense cap crèdit. L’altre
que quan acabi aquest any l’endeutament de l’ajuntament serà del 37’47 %. En quatre anys
s’ha reduït en més de cinc milions d’euros l’endeutament de l’Ajuntament. Fa un resum de
les variacions més significatives. Pel que fa als ingressos, augmenten els procedents de l’IBI
a conseqüència de la regularització realitzada pel Cadastre. Està prevista una alienació d’una
finca per valor de nou cent-mil euros, per finançar la zona verda que es va haver
d’expropiar. L’Estat no permet comptar amb el ingressos que la Generalitat que no té
reconeguts. El pressupost d’inversions preveu entre d’altres un pla de manteniment de
voreres i asfalt, i la millora de la zona del Guíxols Arena com a aparcament i com a zona per
concerts. Inclou cent mil euros per l’adequació de l’entorn del Monestir. Gairebé cinc-cents
mil euros menys d’ingressos que l’any passat, i una inversió total d’uns quatre milions
d’euros, finançats tots sense crèdit.
Joan Prat: No està d’acord amb l’horari del Ple. Critica que s’hagi donat només quatre dies
als grups de l’oposició per valorar el pressupost. No hi ha hagut una comissió informativa
extraordinària, i la informació que els va donar la regidora va ser escassa. Afirma que és un
pressupost gris i electoralista, ja que s’augmenten les subvencions a les entitats. El nou
contracte d’enllumenat públic suposa que s’hagi de pagar més. Pregunta si hi ha un inventari
del material que s’ha substituït. Critica que el pressupost anterior no s’hagi executat en bona
part, perquè es va aprovar molt tard. Diu que no hi ha previsió en les obres als carrers.
Votarà en contra per les formes.
Jordi Vilà: Afirma que el pressupost s’aprova tard com cada any de tot el mandat. No està
d’acord amb l’horari del Ple. No hi ha hagut diàleg polític amb l’oposició. Les directrius
polítiques del pressupost no li agraden. Té errors vells: la gestió de les escombraries, no han
vist encara cap estudi del nou contracte. No es fa cap referència a l’aparcament del passeig.
La propera quota de l’aparcament del mercat serà d’un milió d’euros, aquest aparcament ha
estat un error financer i urbanístic. Creu que l’aparcament del passeig provocarà un efecte
embut. Se’n sap alguna cosa del Museu Thyssen? Critica la gestió actual de l’Escola de
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Música. Afirma que la Policia local està en fallida professional. Critica que s’hagi contractat
l’obra de l’skate sense parlar del lloc, la poca inversió al teatre municipal, i la senyalització
del patrimoni del municipi. Critica el cost de l’estació nàutica. L’endeutament pot ser bo o
dolent. L’Ajuntament es podria endeutar, per exemple per les obres del teatre. No hi ha cap
referència a la situació política general de Catalunya.
Carles Motas: Afirma que la incompetència de govern ha superat les seves expectatives. Els
pressupostos s’aproven tard i malament, com en tot el mandat, malgrat la majoria del
govern. Critica que no s’hagi parlat amb l’oposició, i el poc temps per estudiar l’expedient.
El pressupost entrarà en vigor no abans del 25 de maig, quan el govern estarà en funcions.
Hi veu una intencionalitat política de condicionar el pròxim govern. El govern té pressa per
arreglar a última hora la seva mala gestió del mandat. Per tot això votarà no al pressupost.
Dolors Ligero: La competència o no del govern no fa que el pressupost s’aprovi aviat o tard,
sinó que depèn dels serveis tècnics. Han tingut vuit dies examinar la documentació, des de
la convocatòria de la comissió informativa. No és cert que s’augmentin els ajuts a les
associacions. L’any 2014 es van executar més de 5’7 milions d’euros d’inversions. Sobre la
despesa de l’enllumenat, des de l’àrea es preveu un augment del cost del kilowatt, no dels
Kw consumits. El contracte de recollida d’escombraries es va adjudicar a l’anterior mandat i
no acaba fins el 2016. Els governs anteriors podrien haver anticipat el pagament de la 1ª
planta del mercat, ara es paga molt capital i pocs interessos. En aquest moment s’està
tramitant la cobertura de 5 places d’agent de la policia.
Joan Prat: Li contesta a la regidora que la responsabilitat és seva i no dels tècnics. Li reitera
que el govern va tard, que no hi hagut previsió de futur en les obres dels carrers, i que no hi
ha hagut estalvi en l’enllumenat públic. Pregunta a quin tipus d’interès està el crèdit del
pàrking del mercat? El podia haver rescatat aquest govern, que tenia els diners i la majoria
per fer-ho. No hi ha hagut interès del govern per parlar amb l’oposició. Afegeix que en el
passeig no s’hi valen les improvisacions. Cal planificar-lo, creu que l’objectiu hauria de ser
que el passeig quedés lliure de cotxes.
Jordi Vilà: Reitera el seu desacord amb el finançament de l’aparcament de la plaça del
mercat. La iniciativa del finançament va ser de l’actual Alcalde.
Alcalde: El govern municipal que va entrar l’any 1999 va haver de recuperar una planta per
tal que pogués ser de rotació.
Carles Motas: Reitera que no compren que s’aprovi un pressupost que entrarà en vigor quan
el govern estarà en funcions. El pressupost l’aprovaran molts regidors que no hi seran en el
proper mandat.
Dolors Ligero: Aclareix el grau d’execució de l’anterior pressupost, i recorda que des de l’1
de gener de 2015 hi ha pressupost prorrogat. No està d’acord amb que la data d’aprovació

*
del pressupost condicioni la seva execució. Explica les dificultats que suposa el soterrament
de línees. El que sí s’ha fet és el soterrament en els encreuaments de carrers. L’aparcament
del passeig està previst en règim de concessió, per això no hi ha previsió de la inversió. El
pressupost s’ha preparat amb independència de qui governi després de les eleccions. Qui
governi el podrà modificar, però de moment no es paralitzarà el funcionament de
l’Ajuntament.
Joan Prat: El govern ha de marcar les directrius de com ha de ser el passeig de Sant Feliu.
Carles Motas: Pregunta com ho fet la Sra. Interventora per impedir que el pressupost no
s’hagi aprovat la data que tocava.
Alcalde: En els darrers 16 anys aquest Ajuntament ha aprovat el pressupost l’any anterior
només dues vegades. Els serveis tècnics no han posat inconvenients per l’aprovació del
pressupost. Les discrepàncies són sobre les quantitats que es poden destinar a inversions, per
les variacions del marc jurídic. Respecte a l’aparcament del Mercat, en el ple de gener de
1999 es va adjudicar la totalitat de les places fossin d’un ús privat. Respecte a l’enllumenat
el que s’estalvien són Kw i el que s’estalvia s’inverteix en arranjar la xarxa d’enllumenat.
L’estalvi és superior a un milió d’euros que es destina a renovar la xarxa. Sobre l’aprovació
del pressupost, si fos un pressupost electoral s’hauria aprovat el gener. L’any 2014 es quan
més s’ha executat: 5’7 milions. Abans d’aprovar-se el pressupost s’han tramitat
contractacions amb càrrec a romanents.
Interventora: El tipus d’interès inicial de l’aparcament era del 10%. En aquell moment es va
prendre l’opció del pagament aplaçat perquè l’ajuntament no podia augmentar el seu
endeutament. La Interventora ha tardat 11 dies per fer la seva feina del pressupost. »
Es sotmeten a votació essent aprovats amb el següent resultat:
11 vots a favor
7 vots en contra

( 6 CIU, 5 PSC-PM)
( 5 TSF, 1 ERC, 1 ICV)

3. - APROVACIÓ DEL SEGUIMENT I REDIMENSIONALMENT DEL PLA
ECONÒMIC FINANCER. PEF 2015-2016
El secretari llegeix la següent proposta:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Com a conseqüència de la previsió de l’ incompliment en la liquidació de l’exercici 2014 del
límit de la regla de la despesa i de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que es va posar de
manifest en l’enviament dels fitxers d’execució del 1r trimestre de 2014, l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols va aprovar en sessió plenària celebrada en data 6 de juny de 2014 un
Pla econòmic financer preventiu amb la finalitat de recuperar en l’exercici 2015 l’estabilitat
pressupostària i el compliment de la regla de la despesa. En data 30 de juliol de 2014, el Ple
municipal va aprovar un nou redimensionament d’aquest Pla.
Des de la intervenció municipal es va efectuar en data 12 de setembre de 2014 una consulta
a la Subdirecció General de Relaciones Financeres de les Entitats locals depenent de la
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AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri d’Economia i Hisenda sobre el
tractament que hauria de tenir el Pla econòmic financer aprovat per l’Ajuntament. Aquesta
Subdirecció General en la seva resposta de data 30 de setembre de 2014 indica que el Pla
econòmic financer es d’aprovació obligatòria quan es constati realment l’incompliment, és a
dir, en l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2014, que s’ha produït en data 27 de
febrer de 2015. Es en aquest moment quan l’ajuntament està obligat a aprovar un Pla
econòmic financer com a mesura correctiva, i recuperar els objectius i principis establerts a
la LOEPSF durant els exercicis 2015 i/o 2016.
En data 27 de febrer de 2015 es van aprovar per Decrets de l’Alcaldia les liquidacions de
l’Ajuntament, de l’Escola de Música i de l’Emissora municipal, així com els estats
consolidats de la liquidació de totes tres entitats.
El resultat real de la liquidació de l’any 2014, fa necessària la revisió de les dades
contingudes en el Pla econòmic financer preventiu aprovat pel Ple de l’ajuntament, tant en
les dades que fan referència al tancament formal de l’exercici 2014, com pel que fa a les
previsions de l’exercici 2015 i en el seu cas de l’exercici 2016.
D’altra banda la Nota informativa del Departament de tutela financera de la Generalitat de
Catalunya de data 14 de febrer de 2014, a la qual s’estableix:
El Pla econòmic financer s’ha d’aprovar pel cas de l’incompliment dels conceptes següents:
-Objectiu d’estabilitat pressupostària
-Regla de la despesa.
L’aprovació del Pla s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa al Departament d’Economia i
Coneixement de les previsions d’ingressos i depeses pels propers exercicis (Formulari 9) i
de la Memòria del President o Presidenta de l’ens relativa a les hipòtesis utilitzades en
l’elaboració de les previsions.
Atès que en el Pla econòmic vigent es preveu l’ incompliment de l’estabilitat pressupostària
i la regla de la despesa en l’exercici 2014 i que aquestes incompliments s’han constatat en el
tancament comptable de l’exercici 2014.
Atès que en el Pla econòmic vigent es planteja un escenari de compliment en l’exercici
2015, amb una dimensió que no té en compta la realitat pressupostària vigent.
Atès que tal i com manifesta l’informe de la intervenció municipal de 12 de març de 2015
( es va donar compte al Ple de 26 de març de 2015) el compliment dels objectius i límits
previstos en la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEP)
s’ha de produir en l’exercici 2015 o 2016.
El Ple Municipals acorda:

*
1.- Deixar sense efecte el Pla econòmic financer per els exercicis 2014-2015, aprovat i
revisat en sessions plenàries de dates 6 de juny de 2014 i 30 de juliol de 2014
2.- Aprovar l’ajustament de les dades de la liquidació de l’exercici 2014 i les previsions,
mesures i escenaris previstos en el Pla econòmic financer 2015-2016, elaborat per la
Intervenció municipal i subscrit per aquesta Alcaldia.
3.- Exposar al públic el present Pla econòmic financer, per un termini de 15 dies, en el BOP
i en el tauler d’anuncis, a l’objecte de que els interessats en l’expedient puguin interposar les
reclamacions adients. En cas de no produir-se cap reclamació s’entendrà definitivament
aprovat i es procedirà a publicar en el BOP el lloc a on estarà a disposició del públic durant
tot el seu període de vigència. Tanmateix, el Pla econòmic financer degudament aprovat es
publicarà en la pàgina WEB de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
4.- Trametre còpia del Pla Econòmic financer 2015-2016 la Direcció General de Política
financera. Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.»
«L’Alcalde dona la paraula a la Interventora:
Interventora: Explica la diferencia entre el pla preventiu i el correctiu. Es preveuen dos
escenaris, a complir el 2015 o el 2016. Es un pla que pot ser objecte de revisió, i pot ser que
no sigui operatiu, en funció de factors que ara es desconeixen.»
Es sotmeten a votació essent aprovats amb el següent resultat:
12 vots a favor
6 abstencions

( 6 CIU, 5 PSC-PM, 1 ERC )
( 5 TSF, 1 ICV)

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde
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