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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  

Caràcter: Extraordinari 

Data: 3 de novembre de 2016 

Hora que comença: 09:00 hores 

Hora que acaba:  11:10 hores  

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament 

 

PRESIDEIX  

 

Valentí Agustí i Bassa, Alcalde de la corporació, (PSC-CP)  

 

REGIDORS ASSISTENTS  

 

Primera Tinent d’Alcalde: Mª Dolores Agüera Martín, (PSC-CP) 

Segon Tinent d’Alcalde: José Manuel Rueda García, (PSC-CP) 

Rosa María García Colomer, (PSC-CP) 

Rafael Cubarsí Bas, (PSC-CP) 

Montserrat Rovira Riera, (PSC-CP) 

Francesc Alemany i Martínez, (ERC-AM), (abandonà la sessió abans del debat del punt 

núm. 9 de l’ordre del dia, essent les 10:55 hores) 

Susanna Pla i Capdevila, (ERC-AM), (abandonà la sessió abans del debat del punt núm. 

9 de l’ordre del dia, essent les 10:55 hores) 

Jordi Villaret i Sayago, (ERC-AM), (abandonà la sessió abans del debat del punt núm. 9 

de l’ordre del dia, essent les 10:55 hores) 

Judit Caimel i Pujol, (ERC-AM), (abandonà la sessió abans del debat del punt núm. 9 

de l’ordre del dia, essent les 10:55 hores) 

Oscar Bermán Boldú, (PP), (abandonà la sessió abans de la votació del punt núm. 9 de 

l’ordre del dia, essent les 11:08 hores) 

Juan Andrés Osorio Piñeiro, (ICV-EUiA-E) 

Martín Victoria Iglesias, (C’s) 

 
ACTUA COM A SECRETARI  

 

Joan Ignasi Carles Ledesma, Secretari de la corporació. 

 

ORDRE DEL DIA  

 

1. INICI D'EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TM DE TORDERA RESPECTE 

ALS TM DE SANTA SUSANNA, PALAFOLLS I SANT CELONI I NOMENAMENT 

DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ. 

2. ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS A L'ASSOCIACIÓ 

CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES. 

3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 

MARESME I L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS PER A LA DELEGACIÓ DE LA 
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COMPETÈNCIA DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL I SAD 

DEPENDÈNCIA).  

4. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 614/2016, DE 22 DE 

JUNY, D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2016. 

5. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 895/2016, DE 30 DE 

SETEMBRE, D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5/2016. 

6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 

7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/2016. 

8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 7/2016. 

9. APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2017. 

10. PRECS I PREGUNTES. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Sessió íntegrament enregistrada al portal vídeo-acta: http://palafolls.videoacta.es/ 

 

1. INICI D'EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TM DE TORDERA 

RESPECTE ALS TM DE SANTA SUSANNA, PALAFOLLS I SANT CELONI I 

NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE 

DELIMITACIÓ. 

 

Vist que l’ajuntament de Tordera en sessió de 1 de setembre de 2016 va adoptar l’acord 

pel qual iniciava l’expedient de delimitació del seu terme municipal respecte als termes 

municipals de Sant Susanna, Palafolls i Sant Celoni, i el nomenament dels membres de 

la Comissió Municipal de Delimitació, acord notificat a l’ajuntament de Palafolls en 

data 19-09-2016 (RGE 3875). 

 

Vist l’informe de l’arquitecte municipal en el sentit que s’aprecien àrees susceptibles de 

modificació i/o precisió del límit de terme en la zona de la urbanització Mas Reixach, 

on hi ha finques urbanes segmentades per l’actual delimitació i a l’antiga carretera N-II, 

així com al camí carener de la serra de Miralles, adjuntant-hi la relació de les finques 

afectades, amb les corresponents referències cadastrals, i la identificació dels seus 

propietaris. 

 

Vist l’informe jurídic obrant a l’expedient. 

 

Atès l’art. 22.2.c) i 47.2.a) de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local (Llei 

7/1985, de 2 d’abril), i l’art. 25 i 52.2.b) i 114.2.a) del Text Refós de la Llei Municipal i 

de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). 

 

Atès l’art. 224/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 

territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 

mancomunitats de Catalunya (articles 27 al 38 – Capítol V Delimitació de termes 

municipals del Títol I). 

 

Atès que de conformitat als articles 28.2 i 31.3 del Decret 244/2007 correspon al Ple de 

l’ajuntament amb caràcter indelegable la competència corresponent als expedients de 

delimitació del terme municipal, i que el vot favorable de la majoria absoluta del 

nombre legal de membres de la Corporació només serà necessari per a l’aprovació de la 

http://palafolls.videoacta.es/
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delimitació, mentre que no ho serà pels actes de tràmit de l’expedient, com és el de 

nomenament de la Comissió Municipal de Delimitació, segons preveu l’art. 31.3 citat. 

 

Atès que el procediment de delimitació comença amb l’inici de l’expedient per part de 

l’ajuntament o els ajuntaments interessat, en el present cas el de Tordera,  i que l’acord 

adoptat haurà de ser comunicat a la resta de municipis afectats, els quals han de 

nomenar, per acord plenari, en el termini de dos mesos a comptar de la data de recepció 

de la comunicació, una comissió igual que la de l’ajuntament interessat, i que haurà de 

constar dels següents membres: alcalde, dos regidors, el secretari i un tècnic. 

 

 Atès que l’acord adoptat per l’ajuntament de Tordera compleix, bàsicament, amb les 

determinacions previstes per l’article 28 citat. 

 

Atès que Ple de l’ajuntament disposa fins el 19 de novembre de 2016 per a adoptar 

l’acord de designació de la Comissió Municipal de Delimitació. 

 

Atès que als efectes procedimentals caldrà tenir en compte l’establert per l’article 30 

relatiu a les operacions de delimitació i quan es rebi la comunicació del Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la que s’assenyali la data d’inici 

de les operacions de delimitació, l’ajuntament ho haurà de notificar als propietaris de 

finques afectades. 

 

En data 27 d’octubre de 2016 la Comissió Informativa de Serveis Generals i 

Territorials, va emetre el dictamen corresponent. 

 

El Regidor Delegat de Territori proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent 

acord: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Tordera 

respecte el de Palafolls. 

 

Segon.- Nomenar com a representants de l’ajuntament de Palafolls a la Comissió 

Municipal de Delimitació dels termes municipals de Tordera i Palafolls, a les 

següents persones: 

 

- Alcalde: Valentí Agustí Bassa                                            

- Regidor Delegat de Territori: José Rueda García  

- Regidor Delegat de Governació: Rafael Cubarsí Bas 

- Tècnic de la Corporació: Valentí Monserrate Reig 

- Secretari: Joan Ignasi Carles Ledesma 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar 

de l’endemà de llur adopció, a l’ajuntament de Tordera, al Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i a les persones propietàries 

de les finques afectades relacionades a la part dispositiva del present acord. 

 

Quart.- Notificar als propietaris d’aquestes finques, la data d’inici de les 

operacions de delimitació, tant bon punt es rebi la comunicació del Departament 

de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la que s’assenyali. 
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Cinquè.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local assistència tècnica 

en la tramitació d’aquest expedient de delimitació. 

 

Sisè.- Facultar a l’Alcalde de la Corporació o regidor en que delegui perquè degui 

a terme les actuacions necessàries per a plena efectivitat d’aquests acords. 

 

Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels 

assistents. 

 

Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. M. Dolores Agüera Martín (PSC-

CP), Sr. José Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-

CP), Sr. Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP), Sr. 

Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i Capdevila (ERC-AM), Sr. 

Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sra. Judit Caimel i Pujol (ERC-AM), Sr. Oscar 

Bermán Boldú (PP), Juan Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E) i Sr. Martín Victoria 

Iglesias (C’s).  

 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 

 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=1 

 

2. ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS A L'ASSOCIACIÓ 

CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES. 

 

Atès que considerem l'existència de l'associacionisme municipal com a instrument 

valuós i necessari per a aconseguir els objectius de la nostra corporació local. 

 

 Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)  està constituïda per 

l’agrupació voluntària de municipis, comarques i altres ens locals de Catalunya, té  

personalitat jurídica pròpia i naturalesa jurídico-privada, i consta inscrita al registre 

d'organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya. 

 

Atès que l’ACM  té per finalitat representar, defensar i promoure els interessos generals 

dels municipis, les comarques i els altres ens locals associats i, alhora, potenciar 

l’autonomia local en el marc català, estatal i europeu. 

 

Atès que considerem la compra agregada com un instrument molt valuós per a la gestió 

eficient i transparent dels recursos públics,  que possibilita l’estalvi en els tràmits 

administratius i la millora econòmica dels serveis,  i que l’ACM disposa d’una central 

de contractació per al món local català. 

 

En data 27 d’octubre de 2016 la Comissió Informativa de Serveis Generals i 

Territorials, va emetre el dictamen corresponent. 

 

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

 

 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=1
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Primer.-  Adherir-se a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, acceptant-

ne els Estatuts i els drets i obligacions que se'n deriven, així com la quota 

corresponent; al mateix temps, facultar el senyor/a president/a per a representar-

nos a les assemblees i ocupar-hi els càrrecs que ens hi puguin correspondre, així 

com per delegar-ne la representació quan sigui procedent.  

 

Segon.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques. 

 

Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 11 vots a favor, 1 

vot en contra i 1 abstenció. 

 

Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. M. Dolores Agüera Martín (PSC-

CP), Sr. José Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-

CP), Sr. Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP), Sr. 

Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i Capdevila (ERC-AM), Sr. 

Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sra. Judit Caimel i Pujol (ERC-AM) i Juan Andrés 

Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E)  

 

Vot en contra: Sr. Oscar Bermán Boldú (PP) 

 

Abstenció: Sr. Martín Victoria Iglesias (C’s).  

 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 

 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=2 

 

3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 

MARESME I L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS PER A LA DELEGACIÓ DE 

LA COMPETÈNCIA DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD 

SOCIAL I SAD DEPENDÈNCIA).  

 

Vist que el Consell Comarcal del Maresme presta els serveis d’atenció domiciliària 

(SAD) als ajuntaments de la comarca que signen el conveni de delegació de la 

competència en matèria d’atenció domiciliària. 

 

Atès que l’Ajuntament de Palafolls, per tal de millorar el servei i cobrir les necessitats 

dels usuaris, està interessat en la delegació de les esmentades competències. 

 

L’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, contempla l’assistència i 

cooperació als municipis per part dels Consells Comarcals. 

 

L’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que ―la cooperació 

econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les Administracions de 

l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes 

d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=2
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previstos en les Lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis 

administratius que se subscriguin‖. 

 

L’article 303 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals que estableix 

que ―pel conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o 

entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 

desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals 

tinguin un interès comú‖. 

 

L’article 304 del ROAS i següents que també regulen el caràcter, la normativa 

aplicable, els subjectes, l’objecte i contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció 

dels convenis. 

 

Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 

de Palafolls, per a la delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària (SAD 

social i SAD dependència).   

 

Vist l’informe de la Treballadora Social, emès en data 21 d’octubre de 2016.  
 

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament, emès en data 24 d’octubre de 2016. 

 

Vist l’informe de la Interventora de la Corporació, de data 24 d’octubre de 2016. 

 

En data 27 d’octubre de 2016 la Comissió Informativa de Serveis Generals i 

Territorials, va emetre el dictamen corresponent. 

 

La Regidora Delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Maresme la competència municipal del 

Servei d’Atenció Domiciliària, que comprèn: 

 

1. SAD social, servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, 

vulnerable o en situació de risc social. 

2. SAD dependència, servei a les persones amb dependència que tinguin  

aprovada aqueta prestació en el seu Pla Individual d’Atenció (PIA) 

Segon.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 

de Palafolls per a la delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària 

(SAD social i SAD dependència), que es transcriu a continuació, i facultar a  

l’Alcalde per a la seva signatura: 

 “Manifesten  

Primer. Que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis, 

d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’organització comarcal de Catalunya. El mateix article indica que la delegació o l’encàrrec de gestió ha d’anar 

acompanyat de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.  
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Segon. Que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar perquè, en els 

municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de qualitat homogenis els serveis, les activitats i 

les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 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, són de competència local.  

Tercer. Que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen que la comarca pot prestar serveis de competència 

municipal en virtut de delegació o conveni.  

Quart. Que en virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Palafolls i el Consell Comarcal del Maresme estan 

interessats en col·laborar per al foment de projectes i programes relacionats amb el desenvolupament dels serveis 

socials bàsics, per tal de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials capaç de 

consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el territori. I específicament, pel que fa a aquest conveni, al 

servei d’ajuda a domicili i àpats a domicili.  

Cinquè. Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 27, estableix que l’Administració de la 

Generalitat, els municipis i els altres ens locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de 

serveis socials.  

Sisè Que en relació als serveis socials bàsics:  

1. Aquests són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones 

usuàries i als àmbits familiar i social. Els serveis socials bàsics inclouen el servei d’atenció domiciliària 

(SAD).  

2. El servei d’atenció domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar 

de la persona usuària, adreçades a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o urgent, 

ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d'autonomia personal, 

dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, que impedeixen realitzar les tasques 

habituals de la vida quotidiana.  

Setè. Que l’Ajuntament de Palafolls té la competència d’aquests serveis socials bàsics, i en particular, del servei 

d’atenció domiciliària (SAD). 

Vuitè. Que en virtut de tot això, l’Ajuntament de Palafolls, en data 2 juny de 2016, dóna a conèixer al Consell 

Comarcal del Maresme la seva voluntat de formalitzar la delegació de la competència del servei d’atenció 

domiciliària (SAD) que comprèn: 

1. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació de risc social, en endavant 

SAD social.  

2. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població amb reconeixement de dependència, segons estableix la 

Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en 

situació de dependència, en endavant SAD dependència.  

I amb l'objecte d'estructurar i coordinar les actuacions, les parts  

Acorden  

Primer. Actuacions objecte del conveni.  

L’Ajuntament de Palafolls delega al Consell Comarcal del Maresme la competència municipal del Servei 

d’Atenció Domiciliària, que comprèn:  

1. SAD social, servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació de risc social.  
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2. SAD dependència, servei a les persones amb dependència que tinguin aprovada aquesta prestació en el seu Pla 

Individual d’Atenció (PIA).  

Segon. Obligacions que contreu cadascuna de les parts. 

1. L’Ajuntament de Palafolls delega al Consell Comarcal la competència municipal quant al servei esmentat.  

2. L’Ajuntament de Palafolls conserva, en tot cas, la potestat de supervisió dels serveis delegats.  

3. L’Ajuntament de Palafolls, en cas de subrogació de personal, assumirà les despeses derivades del deute que 

tingués contret l’anterior empresa, proveïdora dels SAD municipal, amb l’Agencia Tributaria de la Hisenda 

Pública, Tresoreria de la  Seguretat Social i altres ens públics. La subrogació no es farà efectiva fins el 

compliment total del deute. 

4. El Consell Comarcal del Maresme tindrà la responsabilitat d’assumir el servei municipal delegat i prestar els 

serveis esmentats en l’apartat primer amb criteris d’eficàcia i qualitat, de controlar les obligacions 

econòmiques que se’n derivin amb criteris d’eficiència i economia, i de fer-ne el seguiment i l’avaluació 

corresponents.  

5. El Consell Comarcal del Maresme assumeix així mateix la gestió íntegra dels ingressos de dret públic que es 

derivin de l’assumpció i prestació dels serveis delegats que es detallen en l’apartat primer. 

6. El Consell Comarcal del Maresme establirà els objectius, les característiques concretes de cada servei, el 

perfil dels professionals, els circuits, criteris, i protocols de funcionament, la metodologia per el seguiment i 

l’avaluació dels serveis, i tots aquells requisits que es considerin indispensables per al seu bon funcionament; 

i elaborarà una memòria anual d’actuació que lliurarà a l’Ajuntament de Palafolls.  

7. El Consell Comarcal del Maresme assumeix les responsabilitats derivades de la normativa en matèria 

laboral, de riscos laborals i altra relacionada, així com dels convenis col·lectius vigents. 

Tercer. Finançament de l'actuació convinguda. 

1. El servei es finança d’una part amb les aportacions derivades del Contracte programa 2012-2015 per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell 

comarcal del Maresme, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 

d’igualtat, formalitzat en data 12 de juny de 2012. D’altra part amb l’aportació de l’Ajuntament de Palafolls, 

en virtut de la delegació de competències. 

2. L’Ajuntament de Palafolls transferirà anualment al Consell Comarcal del Maresme els fons necessaris i 

suficients per fer front a les despeses que origini la delegació plasmada en el present conveni, contra la 

presentació per part del Consell Comarcal del Maresme de les liquidacions trimestrals. 

3. La quantificació exacta dels fons assenyalats es farà en una addenda econòmica a aquest conveni, que serà 

aprovada amb caràcter anual pels plens de l’Ajuntament de Palafolls i del Consell Comarcal del Maresme. 

4. Dels ingressos provinents de dret públic que es derivin de l’assumpció i prestació dels serveis delegats que es 

detallen en l’apartat primer, el Consell Comarcal del Maresme retornarà a l’Ajuntament de Palafolls, en 

l’addenda econòmica de l’any següent, la part equivalent al 80 % dels ingressos en hores de servei de SAD-

social o SAD-dep proporcionalment als ingressos de dret públic. 

5. En cas de no aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració per a la delegació de 

competències del Servei d’Atenció Domiciliària(SAD), el Consell Comarcal del Maresme retornarà 

mitjançant transferència bancària la part equivalent al 80 % dels ingressos provinents de dret públic, que es 

derivin de l’assumpció i prestació dels serveis delegats que es detallen en l’apartat primer. 
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Quart. Comissió de seguiment. 

1. Es crearà una comissió tècnica de seguiment encarregada de vetllar pel correcte funcionament del servei 

municipal d’atenció domiciliària delegat. Aquesta comissió serà integrada per dues persones representants de 

l’Ajuntament de Palafolls i dues del Consell Comarcal del Maresme, i es reunirà almenys un cop cada tres 

mesos, i sempre que alguna de les parts ho demani.  

Cinquè. Entrada en vigor i vigència. 

1. La delegació de competències entrarà en vigor, una vegada acordada pels plens de les dues corporacions, el 

dia 1 de gener de 2017.  

2. La vigència d’aquest conveni de la delegació de competències serà fins 31 de desembre de 2017, essent 

prorrogable per períodes anuals naturals, de forma expressa mitjançant acord dels òrgans competents 

municipal i comarcal, que s’adoptarà, si s’escau, amb motiu de l’aprovació de la corresponent addenda 

econòmica, amb caràcter previ, i amb una antelació mínima de tres mesos, a l’inici del respectiu període de 

vigència del conveni. 

 Sisè. Extinció del conveni. 

El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  

 Per incompliment dels acords assolits per qualsevol de les parts signatàries.  

 Per acord de les parts signatàries.  

 Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.  

 

Setè. Interpretació del conveni. 

Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest conveni, atesa la seva 

naturalesa netament administrativa, seran resoltes de mutu acord per l’Ajuntament de Palafolls pel Consell 

Comarcal del Maresme i, en cas de litigi, aquest se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa.” 

Tercer.-  Autoritzar i disposar les despeses que es deriven del present conveni. 

Comprometre a càrrec del pressupost 2017 les despeses que es generin derivades 

de l’execució d’aquest conveni. 

 

Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme per al seu 

coneixement i als efectes oportuns. 

 

Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels 

assistents. 

 

Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. M. Dolores Agüera Martín (PSC-

CP), Sr. José Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-

CP), Sr. Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP), Sr. 

Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i Capdevila (ERC-AM), Sr. 

Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sra. Judit Caimel i Pujol (ERC-AM), Sr. Oscar 

Bermán Boldú (PP), Juan Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E) i Sr. Martín Victoria 

Iglesias (C’s).  

 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 
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http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=3 

 

4. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 614/2016, DE 22 DE 

JUNY, D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2016. 

 

Es donà compte del Decret d’Alcaldia núm. 614/2016, de 22 de juny, mitjançant el qual 

es va resoldre aprovar la modificació pressupostària 4/2016, que es transcriu a 

continuació: 

 

“D E C R E T  614/2016 

         

Vist l'expedient presentat pel servei d'intervenció de l'Ajuntament, pel que es proposa 

modificació de pressupost núm. 4/2016 de generació de crèdits  en base a  majors 

ingressos no previstos recaptats i/o liquidats amb el compromís ferm dins l’exercici 

vigent.  

 

Vista la proposta de la Regidora d’Hisenda del dia 22 de juny de 2016 que consta a 

l’expedient. 

 

Vist l'informe de l’interventor acctal., de l'Ajuntament de 22 juny 2016 que consta a 

l’expedient.     

 

Atès que tal com s'indica, les modificacions que es proposen corresponen a necessitats 

que no permeten el seu aplaçament fins al proper exercici. 

 

Vist el contingut de l'article 11è  "Generació de crèdits per ingressos"  i rectificació de 

saldos de les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2016,  aprovades  per 

acord plenari de  11 de desembre de 2015.      

 

Atès que en el mateix article, diu:  "L'expedient de generació i de transferència de 

crèdits d’altres conceptes de despesa conformat pel regidor d'Hisenda serà aprovat per 

l'Alcalde," 

 

Que l'efectivitat de les modificacions de crèdits aprovades per un òrgan gestor diferent 

del Ple, son executives des de l'adopció de l'acord d'aprovació, ( Bases d'Execució del 

Pressupost.) 

 

Es considera que les modificacions de previsions pressupostàries que es proposen es 

troben ajustades a la legislació vigent aplicable, corresponent  l'aprovació de l'expedient 

a l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, segons el que es disposa en les bases d'execució del 

Pressupost. 

 

HE RESOLT: 

 

Aprovar l'expedient número 4/2016 de modificació de les previsions pressupostàries per  

generació de crèdits en base a ingressos no previstos, recaptats i/o liquidats amb el 

compromís ferm dins l’exercici i  per transferència d’altres conceptes de despesa.‖ 

 

L’Ajuntament en Ple es donà per assabentat. 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=3
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Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 

 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=4 

 

5. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 895/2016, DE 30 DE 

SETEMBRE, D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

5/2016. 

 

Es donà compte del Decret d’Alcaldia 895/2016, de 30 de setembre, mitjançant el qual 

es va resoldre aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2016, del 

Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit, que es transcriu a continuació: 

 

“DECRET D'ALCALDIA 895/2016 

 

Atès l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2016, en 

la modalitat de generació de crèdits, en el qual consta l'informe favorable de 

l'Interventor Accidental. 

 

En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del vigent 

Pressupost en relació amb els articles 178 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d) i 39 

del Reial decret 500/1990 de 20 d'Abril, que desenvolupa el Capítol Primer del Títol 

Sisè, de la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en 

Matèria de Pressupostos, 

 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2016, del Pressupost 

vigent en la modalitat de generació de crèdit, d'acord al següent detall: 

 

Altes en Aplicacions de Despeses 

 

L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts en els 

següents  

Aplicació Descripció 
Crèdits 

Finals (euros) 

Prog. Econòmica   

920 216.00 
Reparació, Conservació d’Equips 

Informàtics 
9.256,50 

920 626.00 Equips Processos Informació 1.000,00 

323 130.00 
Retribucions Personal Laboral fixe 

Llar d’Infants 
15.228,63 

920 227.00 
Concessió Administrativa Neteja 

viària 
21.320,49 

  TOTAL 46.805,62 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=4
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Altes en Concepte d'Ingressos 

 

Aplicació econòmica 
Descripció Euros 

    

  761.00 DIBA. Adquisició equips digitals 1.000,00 

        461.25 DIBA. Registre Únic Ajuntament   9.256,50 

    461.40 

DIBA. Ajut complementari llar 

d’Infants   36.549,12 

      TOTAL INGRESSOS  46.805,62 

 

JUSTIFICACIÓ 

 

Per procedir a la generació de crèdit serà requisit indispensable: 

 

— El reconeixement del dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació en el 

cas d’ aportacions o compromisos ferms d'aportació, de persones físiques o jurídiques 

per finançar, juntament amb l'Entitat local o amb algun dels seus Organismes autònoms, 

despeses que per la seva naturalesa estiguin compresos en les finalitats o objectius dels 

mateixos/alienacions de béns de l'Entitat local o dels seus Organismes autònoms. 

 

 — El reconeixement del dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació en el 

cas de prestació de serveis/reemborsaments de préstecs. 

 

— L'efectivitat del cobrament del reintegrament in el supòsit de reintegraments de 

pressupost corrent. 

 

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera 

sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l'establert en l'article 42 del 

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.‖ 

 

L’Ajuntament en Ple es donà per assabentat. 

 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 

 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=5 

 

6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 

 

Considerant l'informe d'Intervenció de data 10 d’octubre de 2016, en el qual es 

considera adequat el reconeixement de les despeses que s’adjunten , realitzades en 

exercicis anteriors de conformitat a l'establert en l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, 

procedint a la seva aplicació al Pressupost vigent de l'any 2016. 

 

 

 

 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=5
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Aplicació 

Pressupostària 

Descripció Import 

Capítol II .  103.095,95 

171/21001 Treballs urgents desbrossament  Av. Ocells 1.644,50 

171/22721 Reforç manteniment brigada espais enjardinats 

Agost-15 

1.699,08 

1621/227991 Andròmines 3er Trimestre -15 9.009,00 

1621/21300 Reparacions amortidors i contenidors 2.311,10 

171/22721 Reforç manteniment brigada espais enjardinats 

Octubre -15 

1.699,08 

171/22721 Reforç manteniment brigada espais enjardinats 

Abril -15 

1.699,08 

1621/21300 Amortidors i contenidors Novembre -15 955,90 

1621/21300 Amortidors i contenidors Juliol -15 5.797,11 

1621/227991 Andròmines 3er Trimestre -14 9.009,00 

333/22609 Viatge a Poppi 29/06/15 a 04/07/15 EMD 1.775,00 

330/22609 Annex 1 quotes entitats protocol general 60,50 

920/22101 Contracte el Punt Maresme  - Publicitat 838,53 

231/22786 Suport tècnic al servei de serveis socials bàsics 11.770,00 

920/22781 Facturació tarifa plana empreses Febrer-15 798,60 

920/22781 Facturació tarifa plana empreses Febrer-15 3,84 

920/22781 Facturació tarifa plana empreses Març-15 798,60 

1721/22798 Manteniment franja perimetral contra incendis Mas 

Reixach 

3.292,51 

1721/22798 Manteniment franja perimetral contra incendis Mas 

Carbó 

6.736,36 

150/22102 Fra 8833 Gas Natural 136,81 

934/20200 Lloguer local recaptació Desembre -15 850,30 

231/21220 Material esportiu Casal de la Dona 1.420,75 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

150/22100 Fres Gas Endesa 1.012,65 

150/22100 Fres Gas Endesa 228,16 

920/22781 Consum telefònic Febrer-15 3,84 

920/22781 Consum facturació fixa telèfon Febrer -15 798,60 

920/22781 Consum facturació fixa telèfon Març-15 798,60 

231/21220 Electrodomèstics Casal  de la Dona 975,90 

920/22000 Fra MRW Tordera 16,99 

920/22604 Nota simple Registre de la Propietat 3,19 

1621/22799 Treballs extres Brossa Gener-Juny 2015 6.424,00 

161/21001 Treballs urgents neteja Riera Burgada i Rec Viver 3.684,45 

1621/21300 Manteniment Illes ecològiques Octubre -15 16.324,00 
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1621/22799 Servei recollida Orgànica Novembre -15 1.788,96 

1621/22799 Formació ―Jo Reciclo‖ Orgànica Novembre -15 5.420,05 

1621/22799 Extres neteja Novembre – 15 1.553,75 

171/22721 Reforç manteniment brigada espais enjardinats 

Novembre-15 

1.699,08 

   

   

Capítol IV  42.293,29 

1621/46301 Tractament i eliminació brossa Octubre -15 21.259,39 

1621/46301 Tractament i eliminació brossa Setembre -15 21.033,90 

   

Capítol VI  2.309,24 

452/60942 Sanejament Ciutat Jardí i depuradora – Parcel.la 

2019 

420,70 

452/60942 Sanejament Ciutat Jardí i depuradora – Parcel.la 

607 

420,70 

452/60942 Sanejament Ciutat Jardí i depuradora – Parcel.la 4 420,70 

452/60942 Sanejament Ciutat Jardí i depuradora – Parcel.la 

193 

210,35 

453/60098 Reparcel·lació UA11 Can Puiggordi 836,79 

 TOTALS 147.698,48 

 

En data 28 d’octubre de 2016 la Comissió Especial de Comptes, va emetre el dictamen 

corresponent. 

 

Considerant la proposta realitzada per l'Alcaldia en aquest sentit, i vista la competència 

atorgada al Ple per l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es proposa al 

Ple l'adopció del següent, 

 

ACORD 

 

PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits per import de 147.698,48 que 

corresponent a l’exercici 2015 i tramitar de manera paral·lela un expedient de 

modificació pressupostària. 

 

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2016, els crèdits que s’adjunten 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària relacionada. 

 

Aplicació 

Pressupostària 

Descripció Import 

Capítol II .  103.095,95 

171/21001 Treballs urgents desbrossament  Av. Ocells 1.644,50 

171/22721 Reforç manteniment brigada espais enjardinats 

Agost-15 

1.699,08 

1621/227991 Andròmines 3er Trimestre -15 9.009,00 

1621/21300 Reparacions amortidors i contenidors 2.311,10 

171/22721 Reforç manteniment brigada espais enjardinats 

Octubre -15 

1.699,08 
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171/22721 Reforç manteniment brigada espais enjardinats 

Abril -15 

1.699,08 

1621/21300 Amortidors i contenidors Novembre -15 955,90 

1621/21300 Amortidors i contenidors Juliol -15 5.797,11 

1621/227991 Andròmines 3er Trimestre -14 9.009,00 

333/22609 Viatge a Poppi 29/06/15 a 04/07/15 EMD 1.775,00 

330/22609 Annex 1 quotes entitats protocol general 60,50 

920/22101 Contracte el Punt Maresme  - Publicitat 838,53 

231/22786 Suport tècnic al servei de serveis socials bàsics 11.770,00 

920/22781 Facturació tarifa plana empreses Febrer-15 798,60 

920/22781 Facturació tarifa plana empreses Febrer-15 3,84 

920/22781 Facturació tarifa plana empreses Març-15 798,60 

1721/22798 Manteniment franja perimetral contra incendis Mas 

Reixach 

3.292,51 

1721/22798 Manteniment franja perimetral contra incendis Mas 

Carbó 

6.736,36 

150/22102 Fra 8833 Gas Natural 136,81 

934/20200 Lloguer local recaptació Desembre -15 850,30 

231/21220 Material esportiu Casal de la Dona 1.420,75 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

150/22100 Fres Gas Endesa 1.012,65 

150/22100 Fres Gas Endesa 228,16 

920/22781 Consum telefònic Febrer-15 3,84 

920/22781 Consum facturació fixa telèfon Febrer -15 798,60 

920/22781 Consum facturació fixa telèfon Març-15 798,60 

231/21220 Electrodomèstics Casal  de la Dona 975,90 

920/22000 Fra MRW Tordera 16,99 

920/22604 Nota simple Registre de la Propietat 3,19 

1621/22799 Treballs extres Brossa Gener-Juny 2015 6.424,00 

161/21001 Treballs urgents neteja Riera Burgada i Rec Viver 3.684,45 

1621/21300 Manteniment Illes ecològiques Octubre -15 16.324,00 

1621/22799 Servei recollida Orgànica Novembre -15 1.788,96 

1621/22799 Formació ―Jo Reciclo‖ Orgànica Novembre -15 5.420,05 

1621/22799 Extres neteja Novembre – 15 1.553,75 

171/22721 Reforç manteniment brigada espais enjardinats 

Novembre-15 

1.699,08 

   

   

Capítol IV  42.293,29 

1621/46301 Tractament i eliminació brossa Octubre -15 21.259,39 

1621/46301 Tractament i eliminació brossa Setembre -15 21.033,90 



 

16 
PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043  TELEFAX 93 7652211  E-MAIL palafolls@palafolls.cat 

 

   

Capítol VI  2.309,24 

452/60942 Sanejament Ciutat Jardí i depuradora – Parcel.la 

2019 

420,70 

452/60942 Sanejament Ciutat Jardí i depuradora – Parcel.la 

607 

420,70 

452/60942 Sanejament Ciutat Jardí i depuradora – Parcel.la 4 420,70 

452/60942 Sanejament Ciutat Jardí i depuradora – Parcel.la 

193 

210,35 

453/60098 Reparcel·lació UA11 Can Puiggordi 836,79 

 TOTALS 147.698,48 

 

Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 7 vots a favor, 4 

vots en contra i 2 abstencions. 

 

Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. M. Dolores Agüera Martín (PSC-

CP), Sr. José Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-

CP), Sr. Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP) i Juan 

Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E)  

 

Vots en contra: Sr. Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i 

Capdevila (ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sra. Judit Caimel i Pujol 

(ERC-AM) 

 

Abstencions: Sr. Oscar Bermán Boldú (PP) i Sr. Martín Victoria Iglesias (C’s).  

 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 

 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=6 

 

7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/2016. 

 

En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de modificació de crèdits nº 6/2016 del 

Pressupost vigent, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al 

Romanent Líquid de Tresoreria. 

 

Vist l'informe emès pel Secretari en relació a la legislació aplicable i el procediment a 

seguir. 

 

Vist la Memòria d'Alcaldia i l'informe d'Intervenció, en que s'informava favorablement. 

  

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. Davant l'existència de despeses que no es poden demorar fins a l'exercici 

següent per les que el crèdit consignat  en el vigent Pressupost de l'Ajuntament és 

insuficient i no ampliable, atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons 

els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici anterior, i atès 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=6
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que per Provisió de l'Alcaldia es va incoar l'expedient de suplement de crèdit finançat 

amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.  

 

SEGON. Es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el 

procediment a seguir. 

 

TERCER. La Interventora va informar favorablement la Memòria d'Alcaldia. 

  

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

 

— Els articles 169, 170 i 172 a 177 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 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega el 

Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 

Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

  

— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

  

—  L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el 

Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat 

Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals. 

  

— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local.  

 

— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de 

pressupostos de les entitats locals, modificada per l'Ordre HAP/419//2014. 

 

Atès que es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 

aplicable, procedint a la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que 

disposa l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de maç, pel que s'aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, 

de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En data 28 d’octubre de 2016 la Comissió Especial de Comptes, va emetre el dictamen 

corresponent. 

 

Per tot això es proposa al Ple que prengui els següents acords: 

  

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 6/2016, en la 

modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria 

resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el resum per capítols 

següent: 
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Pressupost de Despeses 

 

Aplicació 

Pressupostària 

Descripció Import 

Capítol II .  103.095,95 

171/21001 Treballs urgents desbrossament  Av. Ocells 1.644,50 

171/22721 Reforç manteniment brigada espais enjardinats 

Agost-15 

1.699,08 

1621/227991 Andròmines 3er Trimestre -15 9.009,00 

1621/21300 Reparacions amortidors i contenidors 2.311,10 

171/22721 Reforç manteniment brigada espais enjardinats 

Octubre -15 

1.699,08 

171/22721 Reforç manteniment brigada espais enjardinats 

Abril -15 

1.699,08 

1621/21300 Amortidors i contenidors Novembre -15 955,90 

1621/21300 Amortidors i contenidors Juliol -15 5.797,11 

1621/227991 Andròmines 3er Trimestre -14 9.009,00 

333/22609 Viatge a Poppi 29/06/15 a 04/07/15 EMD 1.775,00 

330/22609 Annex 1 quotes entitats protocol general 60,50 

920/22101 Contracte el Punt Maresme  - Publicitat 838,53 

231/22786 Suport tècnic al servei de serveis socials bàsics 11.770,00 

920/22781 Facturació tarifa plana empreses Febrer-15 798,60 

920/22781 Facturació tarifa plana empreses Febrer-15 3,84 

920/22781 Facturació tarifa plana empreses Març-15 798,60 

1721/22798 Manteniment franja perimetral contra incendis Mas 

Reixach 

3.292,51 

1721/22798 Manteniment franja perimetral contra incendis Mas 

Carbó 

6.736,36 

150/22102 Fra 8833 Gas Natural 136,81 

934/20200 Lloguer local recaptació Desembre -15 850,30 

231/21220 Material esportiu Casal de la Dona 1.420,75 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

920/22781 Fra Vodafone 7,26 

150/22100 Fres Gas Endesa 1.012,65 

150/22100 Fres Gas Endesa 228,16 

920/22781 Consum telefònic Febrer-15 3,84 

920/22781 Consum facturació fixa telèfon Febrer -15 798,60 

920/22781 Consum facturació fixa telèfon Març-15 798,60 

231/21220 Electrodomèstics Casal  de la Dona 975,90 

920/22000 Fra MRW Tordera 16,99 

920/22604 Nota simple Registre de la Propietat 3,19 

1621/22799 Treballs extres Brossa Gener-Juny 2015 6.424,00 
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161/21001 Treballs urgents neteja Riera Burgada i Rec Viver 3.684,45 

1621/21300 Manteniment Illes ecològiques Octubre -15 16.324,00 

1621/22799 Servei recollida Orgànica Novembre -15 1.788,96 

1621/22799 Formació ―Jo Reciclo‖ Orgànica Novembre -15 5.420,05 

1621/22799 Extres neteja Novembre – 15 1.553,75 

171/22721 Reforç manteniment brigada espais enjardinats 

Novembre-15 

1.699,08 

   

   

Capítol IV  42.293,29 

1621/46301 Tractament i eliminació brossa Octubre -15 21.259,39 

1621/46301 Tractament i eliminació brossa Setembre -15 21.033,90 

   

Capítol VI  2.309,24 

452/60942 Sanejament Ciutat Jardí i depuradora – Parcel.la 

2019 

420,70 

452/60942 Sanejament Ciutat Jardí i depuradora – Parcel.la 

607 

420,70 

452/60942 Sanejament Ciutat Jardí i depuradora – Parcel.la 4 420,70 

452/60942 Sanejament Ciutat Jardí i depuradora – Parcel.la 

193 

210,35 

453/60098 Reparcel·lació UA11 Can Puiggordi 836,79 

 TOTALS 147.698,48 

 

Pressupost d'Ingressos 
 

APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA  

DESCRIPCIÓ EUROS 

870.00 Romanent de Tresoreria 

per a Despeses Generals 

147.698,48 

 TOTAL INGRESSOS 147.698,48 

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona, per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats 

podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. 

 

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'han 

presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a 

resoldre-les. 

 

Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 7 vots a favor, 4 

vots en contra i 2 abstencions. 

 

Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. M. Dolores Agüera Martín (PSC-

CP), Sr. José Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-

CP), Sr. Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP) i Juan 

Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E)  
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Vots en contra: Sr. Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i 

Capdevila (ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sra. Judit Caimel i Pujol 

(ERC-AM) 

 

Abstencions: Sr. Oscar Bermán Boldú (PP) i Sr. Martín Victoria Iglesias (C’s).  

 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 

 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=7 

 

8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 7/2016. 

 

En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de crèdits núm. 7/2016, mitjançant la 

modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat mitjançant anul·lacions o 

baixes de crèdits d'altres aplicacions, majors ingressos i romanent líquid de tresoreria. 

 

Atès l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent per a les 

que no hi ha crèdit en el vigent pressupost de la Corporació, i per a les quals el crèdit 

consignat és insuficient i no ampliable. 

 

Atès que es poden efectuar anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del 

pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals s'estimen reductibles 

sense pertorbació del servei respectiu. 

 

 Atès que mitjançant Provisió de l'Alcaldia s'incoà expedient per a la concessió de crèdit 

extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits 

d'altres aplicacions, majors ingressos efectivament recaptats i romanent líquid de 

tresoreria.  

 

Atès que l'Alcalde va emetre una memòria en la que s'hi especifica la modalitat de 

modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 

 

Atès que la Secretaria i la Intervenció van emetre un informe sobre la legislació 

aplicable i el procediment a seguir. 

  

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
  

La legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  

  

— Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

  

— Els articles 34 a 38, 49 i 50  del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 

desenvolupa el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 

de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 

  

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=7
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— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

  

— L'article 16.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 

desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat 

pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

  

— El Reglament de la Unió Europea núm. 2223/96 relatiu al Sistema Europeu de 

Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95). 

  

— Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 

local. 

  

— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de 

pressupostos de les entitats locals. 

  

— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

  

— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

  

Vist tot l'anterior, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la 

legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el 

que disposa l'article 177.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

En data 28 d’octubre de 2016 la Comissió Especial de Comptes, va emetre el dictamen 

corresponent. 

  

PROPOSO 
  

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2016, amb 

la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat mitjançant 

anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost vigent no 

compromeses, sense que es vegi pertorbat el servei respectiu, majors ingressos 

efectivament recaptats  i romanent líquid de tresoreria d'acord amb el següent resum: 

  

Crèdit Extraordinari 

 

Altes en aplicacions de despeses 

Aplicació pressupostària Descripció Euros 

Progr. Econòmica     

 011 911.00 Amortització préstec a ll/t 

sector públic 

184.000,00  

453 60.999 P-Unitat Actuació 10 Can 

Cabreta 

         25.314,43 
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333 632.00 Reforma i Rehabilitació 

Teatre 

153.918,03 

1532 622.00 Arranjament Pàrquing 

municipal i accés des de 

l’Av. Pau Casals 

60.255,15 

231 489.45 Ajuts Socials 15.000,00 

920 132.00 Retribucions en espècie 200,00 

    TOTAL DESPESES 438.687,61 

 

Les despeses per a les que el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és 

insuficient i no ampliable, es fa necessària la modificació de crèdits d'aquest pressupost 

de la Corporació sota la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec a anul·lacions o 

baixes de crèdits d'altres aplicacions, majors ingressos i romanent de tresoreria. 

  

Suplement en aplicacions de despeses 
  

Aplicació pressupostària Descripció Euros 

Progr. Econòmica     

1621 227993 Recollida Brossa Orgànica i 

Grans Productors 

150.000,00 

171 227990 Fundació Molí Puigvert 

Manteniment Jardins 

51.000,00 

338 226.090 Festes populars-festes 

diverses 

27.000,00 

920 220.00 Material d’oficina 20.000,00 

920 227.990 Assessorament Tècnic 

Fornell 

10.000,00 

171 227.991 Fundació Molí Puigvert 

Manteniment Zones Verdes 

21.000,00 

171 210.00 Reparació, Manteniment 

Jardins i Places 

30.000,00 

491 226.010 Xarxa Audiovisual Local 

XAL 

4.947,32 

333 632.04 Il·luminació Teatre municipal 

i acabats 

30.000,00 

453 609.56 Arranjament Asfaltat i 

enllumenat diversos carrers 

51.754,18 

334 226.090 Activitats Culturals al 

Cinema Teatre 

4.000,00 

    TOTAL DESPESES 399.701,50 

 

Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres 

aplicacions, majors ingressos i romanent líquid de tresoreria, en els termes següents: 
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Romanent Líquid de Tresoreria 

Concepte Descripció Euros 

 870.00 
Romanent de Tresoreria per a Despeses 

Generals 
184.000,00 

  TOTAL INGRESSOS 184.000,00 

 

Baixes o anul·lacions en concepte de despeses 

 Aplicació pressupostària Descripció Euros 

Progr. Econòmica     

 1720 60.106 Indemnitzacions Família Mora 80.000,00  

924 622.55 Centre Cívic Ciutat Jardí (Feil 

2009) 

15.056,59 

453 609.49 Obres acond. Reg viver 80.000,00 

164 622.45 Ampliació Cementiri Municipal 32.054,18 

231 622.59 Ampliació Planta baixa 1º 

Centre Respir 

73.034,03 

323 212.01 Reparació, Manteniment i 

Conservació Llar d’Infants 

100.000,00 

453 609.76 Girola Accés Sant Lluís davant 

Marineland 

46.723,23 

132 622.46 Rehabilitació Antiga Escola 

Jutjat i Policia Local 

24.141,30 

334 489.21 Fundació Teatre Clavé 4.000,00 

231 226.990 Despeses Diverses Serveis 

d’Assistència Social 

15.000,00 

920 130.00 Retribucions personal laboral 

fixe administració 

200,00 

    TOTAL Anul·lacions 470.209,33 

 

Majors Ingressos 

Aplicació pressupostària Descripció Euros 

Progr. Econòmica     

  399.51 Quota Urbanístiques UA 10 Can 

Cabreta 

25.314,43 

 761.00 Diputació de Barcelona. 

Reforma i Rehabilitació Teatre 

Municipal 

153.918,03 

 399.00 Ingressos XAL 4.947,32 

    TOTAL  Majors Ingressos 184.179,78 

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, durant quinze dies, durant els quals els interessats 

podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà 

definitivament aprovat si durant el citat termini no s'han presentat reclamacions; en cas 

contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les. 
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Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 7 vots a favor, 4 

vots en contra i 2 abstencions. 

 

Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. M. Dolores Agüera Martín (PSC-

CP), Sr. José Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-

CP), Sr. Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP) i Juan 

Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E)  

 

Vots en contra: Sr. Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i 

Capdevila (ERC-AM), Sr. Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sra. Judit Caimel i Pujol 

(ERC-AM) 

 

Abstencions: Sr. Oscar Bermán Boldú (PP) i Sr. Martín Victoria Iglesias (C’s).  

 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 

 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=8 

 

En el següent punt de l’ordre del dia els regidors d’ERC-AM van abandonar la sessió 

abans de començar el debat d’aquest punt i el regidor del PP va abandonar la sessió 

abans de la votació. 

 

9. APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2017. 

 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 

a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 

legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 

determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 

dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 

servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 

comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  

l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 

Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 

d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=8
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proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una 

Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 

l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del 

servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe del Secretari. 

 

En data 28 d’octubre de 2016 la Comissió Especial de Comptes, va emetre el dictamen 

corresponent i proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

A C O R D S 

 

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 

Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà 

de regir per a l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós. 

 

SEGON.  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació 

de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

 

Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles.  

 

Ordenança fiscal núm. 2 Impost sobre activitats econòmiques.  

 

Ordenança fiscal núm. 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 

Ordenança fiscal núm. 4 Impost sobre increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana.  
 

Ordenança fiscal núm. 12 Taxa pel servei de gestió de residus municipals  
 

Ordenança fiscal núm. 19 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de 

la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre 

espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega 

i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

 

TERCER. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 

objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
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QUART. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 

modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 

publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 

Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 7 vots a favor i 1 

abstenció. 

 

Vots a favor: Sr. Valentí Agustí Bassa (PSC-CP), Sra. M. Dolores Agüera Martín (PSC-

CP), Sr. José Manuel Rueda García (PSC-CP), Sra. Rosa María García Colomer (PSC-

CP), Sr. Rafael Cubarsí Bas (PSC-CP), Sra. Montserrat Rovira Riera (PSC-CP) i Juan 

Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E)  

 

Abstenció: Sr. Martín Victoria Iglesias (C’s).  

 

Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 

consultar al següent enllaç: 

 

http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161103&punto=9 

 

10. PRECS I PREGUNTES. 

 

No se’n formulen. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent 

les 11:10 hores, del que jo, el Secretari, en dono fe. 

 

 

 

 

 

 

 

Valentí Agustí i Bassa               Joan Ignasi Carles Ledesma 

ALCALDE                 SECRETARI 
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