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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  
Caràcter: Ordinari 
Data: 25 de novembre de 2016 
Hora que comença: 20:00 hores 
Hora que acaba:  23:20 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) 
Susanna Pla i Capdevila, (ERC-AM) 
Jordi Villaret i Sayago, (ERC-AM) 
Judit Caimel i Pujol, (ERC-AM) 
Oscar Bermán Boldú, (PP) 
Juan Andrés Osorio Piñeiro, (ICV-EUiA-E) 
Martín Victoria Iglesias (C’s) 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Joan Ignasi Carles Ledesma, Secretari de la corporació i assisteix la Interventora, na 
Montserrat Borràs Reverter. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS CELEBRADES 
EL 30 DE SETEMBRE I EL 3 DE NOVEMBRE DE 2016. 
2. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER A 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
3. ACCEPTACIÓ DEL SOLAR DEL SECTOR 27 “INDUSTRIAL MAS REIXAC”. 
4. DONACIÓ FONS FAMÍLIA ROVIRA I MATEU. 
5. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 827/2016 A 1045/2016 
I CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN. 
6. DONAR COMPLIMENT AL REQUERIMENT DEL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN RELACIÓ A L’AUTORITZACIÓ DE 
REPOSAR DUES PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL. 
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7. RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. OSCAR 
BERMAN BOLDÚ, CONTRA L’ACORD DE PLE DE DATA 9 D’OCTUBRE DE 
2015 D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014 I DELS COMPTES DE LA GESTIÓ 
RECAPTATÒRIA REALITZADA PER L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE L’EXERCICI 2014. 
8. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS AL SISTEMA 
D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
9. APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE LA TAXA PER L’ACCÉS A LES 
ACTIVIATATS CULTURALS QUE ES PROGRAMIN EN EL TEATRE 
MUNICIPAL, AIXÍ COM A LA RESTA D’EQUIPAMENTS DE CARÀCTER 
CULTURAL DEL MUNICIPI I PER A LA UTILITZACIÓ DE LES SEVES 
INSTAL·LACIONS. 
10. APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ EN L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES I TAXA LLICÈNCIA D’OBRES DE L’EMPRESA 
CONCA DE LA TORDERA, SCCL. 
11. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL TERCER 
TRIMESTRE. 
12. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL TERCER 
TRIMESTRE. 
13. DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 
TERCER TRIMESTRE. 
14. PRECS I PREGUNTES. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Sessió íntegrament enregistrada al portal vídeo-acta: http://palafolls.videoacta.es/ 
 
Tot seguit, a proposta del senyor Alcalde, el Ple procedeix a canviar l’ordre dels 
d’assumptes de l’ordre del dia: 
 
1. DONACIÓ FONS FAMÍLIA ROVIRA I MATEU. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161125&punto=1 
 
 
2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
CELERBRADES EL 30 DE SETEMBRE I EL 3 DE NOVEMBRE DE 2016. 
 
Es sotmeteren a aprovació les actes de les sessions anteriors,  celebrades el dia 30 de 
setembre i el 3 de novembre de 2016, distribuïdes als assistents juntament amb la 
convocatòria, que foren aprovades, amb la següent esmena: 
 
Els regidors d’ERC-AM diuen que l’hora a la que van marxar no és correcta. 
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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=20161125&punto=2 
 
3. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÉS PER A 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161125&punto=3 
 
 
4. ACCEPTACIÓ DEL SOLAR DEL SECTOR 27 “INDUSTRIAL MAS 
REIXAC”. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161125&punto=4 
 
 
5. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 827/2016 A 
1045/2016  I CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161125&punto=5 
 
 
Tot seguit, a proposta del senyor Alcalde, el Ple procedeix a canviar l’ordre dels 
d’assumptes de l’ordre del dia: 
 
6. RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. OSCAR 
BERMÁN BOLDÚ, CONTRA L'ACORD DE PLE DE DATA 9 D'OCTUBRE DE 
2015 D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2014 I DELS COMPTES DE LA GESTIÓ 
RECAPTATÒRIA REALITZADA PER L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL 
DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE L'EXERCICI 2014. 
 
Fets 
 
1.- En data 9 d’octubre de 2015 el Ple municipal va aprovar el Compte General de la 
corporació corresponent a l’exercici 2014 i els comptes de la gestió recaptatòria 
realitzada per l’organisme autònom local de gestió tributària de l’exercici 2014. Aquest 
acord, va ser aprovat amb 7 vots a favor, 1 abstenció i 5 vots en contra entre ells el del 
Sr. Òscar Berman Boldú. 
 



 
PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

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

 

2.- En data 9 de gener de 2016 el Sr. Oscar Berman Boldú, regidor-portaveu del Grup 
Municipal del Partit Popular de Catalunya (PPC) va presentar recurs contra aquest acord 
plenari en el que sol·licita el següent:  
 
 . L’anul·lació de l’acord plenari d’aprovació del compte General 2014 
 
 . L’anul·lació de tots els acords adoptats els darrers anys, que hagin estat signats 
pel Sr. Josep Ribas, regidor i responsable de l’àrea d’Hisenda i tresorer municipal, en la 
passada legislatura. 
 
3.- Tot i que en l’escrit presentat pel regidor, no es qualifica la naturalesa del mateix,  
aquest ha de considerar-se de reposició, i correspon resoldre’l al mateix òrgan que va 
dictar l’acte objecte de recurs, en aquest cas al Ple Municipal. 
 
4.- El regidor que ha presentat aquest recurs està legitimat per recórrer l’acord de Ple de 
data 9 d’octubre de 2015, d’acord amb el que estableix l’article 63.b) de la llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, atès que va votar-hi en contra. 
 
Fonaments jurídics 
 
D’acord amb el que disposa l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
aplicable a la resolució d’aquest recurs d’acord amb allò establert a la disposició 
transitòria tercera de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú, 
el termini per a la interposició d’un recurs de reposició contra un acte administratiu 
exprés serà d’un mes. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 211.3 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals (ROF), aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, el termini per interposar recurs de reposició per regidors 
o membres de les corporacions locals que hagin votat en contra d’un acord, es comptarà 
des de la data de la sessió en què s’hagués votat l’acord. 
 
Atès que el recurs de reposició interposat pel regidor-portaveu del Grup Municipal del 
Partit Popular de Catalunya (PPC) a l’Ajuntament de Palafolls contra l’acord de Ple de 
9 d’octubre de 2015  d’aprovació del Compte General de la corporació corresponent a 
l’exercici 2014 i els comptes de la gestió recaptatòria realitzada per l’organisme 
autònom local de gestió tributària de l’exercici 2014,  va interposar-se el  9 de gener de 
2016 amb número de registre 073 al Registre General de l’Ajuntament, aquest ha estat 
interposat fora del termini legalment establert, i en conseqüència correspon la seva 
inadmissió per extemporani. 
 
D’altra banda, en referència a la segona petició formulada en l’escrit de recurs, i atesa la 
data d’interposició del recurs contra “tots els acords signats pel Sr. Josep Ribas” i tenint 
en compte que en el mes immediatament anterior a la data d’interposició del recurs, no 
consta cap acte administratiu signat per aquesta persona, correspon  inadmetre aquesta 
sol·licitud per extemporània. 
 
En data 21 de novembre de 2016 la Comissió Informativa de Serveis Generals i 
Territorials, va emetre el dictamen corresponent. 
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D’acord amb tot el que ha quedat exposat, el Ple  
 
Únic.- Inadmetre el recurs de reposició interposat pel Sr. Òscar Berman Boldú, 
contra l’acord de Ple de data 9 d’octubre de 2015, atès que el mateix ha estat 
interposat fora del termini legalment previst. 
 
Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 7 vots a favor, 1 
vot en contra i 5 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 Sr. 
Juan Andrés Osorio Piñeiro (ICV-EUiA-E). 
 
Vot en contra: Sr. Oscar Bermán Boldú (PP) 
 
Abstenció: Sr. Francesc Alemany i Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla i Capdevila 
(ERC-AM), Jordi Villaret i Sayago (ERC-AM), Sra. Judit Caimel i Pujol (ERC-AM) 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=20161125&punto=6 
 
 
Abandona la sessió el senyor Oscar Bermán Boldú. 
 
 
7. DONAR COMPLIMENT AL REQUERIMENT DEL MINISTERI D'HISENDA 
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN RELACIÓ A L'AUTORITZACIÓ DE 
REPOSAR DUES PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL. 
 
FETS 
 
1.- El passat 30 de setembre de 2016, el Ple acordà, en primer terme, sol·licitar del 
MINHAP l’autorització de reposició d’efectius prevista  a l’article 20 de la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 per a la 
reposició de dues places d’Agent, Grup de classificació C, Subgrup C2 (antic D), 
pertanyent a l’escala d’Administració Especial, Sots Escala de Serveis Especials, classe 
Policia Local.  
 
I en segon terme, notificar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, juntament amb l’informe de l’interventor accidental, de data 12 de setembre 
de 2016, que consta a l’expedient, que conclou que l’Ajuntament de Palafolls compleix 
amb els requisits establerts legalment per sol·licitar l’autorització.  
 
2.- En data 13 d’octubre de 2016 es va remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, l’acord de Ple referit anteriorment, de data 30 de setembre de 2016. 
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3.- El passat 31 d’octubre de 2016, va tenir entrada en aquesta Administració la resposta 
emesa pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en relació a la reposició de 
les dues places d’agents de policia local, on es sol·licita a l’Ajuntament de Palafolls que 
per tal de poder acreditar el compliment de l’article 20, UNo.2.C, paràgraf segon, de la 
Llei 48/2015, que és el que possibilita de reposició de dites places es necessari remetre a 
la Secretaria General del MINHAP la següents documentació, aportant detall dels 
càlculs efectuats:  
 

- Informe d’intervenció sobre l’estimació de l’estalvi net, que haurà de ser positiu, 
així com el nivell d’endeutament, que no podrà ser superior al 75% dels 
ingressos ordinaris liquidats a l’exercici immediatament anterior (2015). En tots 
dos casos els càlculs hauran de ser conformes a allò establert a la Disposició 
Final Trigèsima primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2013. 

- Acord de Ple o òrgan competent “per mitjà del qual es sol·liciti la reposició de 
les places vacants i en el qual es posi de manifest que aplicant questa mesura 
no es fica en risc el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària”.  

4.- En data 12 de setembre de 2016, l’Interventor accidental va emetre informe en el que 
es posa de manifest que l’Ajuntament compleix amb els requisits establerts a l’article 
20.2. c) de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2016, per tal de poder sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
públiques la reposició de dues places d’agent d’Agent, Grup de classificació C, Subgrup 
C2 (antic D), pertanyent a l’Escala d’Administració Especial, Sots Escala de Serveis 
Especials, classe Policia Local, informe que ja s’inclou a l’expedient de l’acord del Ple 
del passat 30 de setembre de 2016, per a la reposició de dues places d’agent de policia i 
que contempla la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, de data 26 d’octubre de 2016. 
 
En data 21 de novembre de 2016 la Comissió Informativa de Serveis Generals i 
Territorials, va emetre el dictamen corresponent. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent:   
 
ACORD 

 
1. Sol·licitar del MINHAP l’autorització de reposició d’efectius prevista a 
l’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2016 per a la reposició de dues places d’agent d’Agent, Grup de 
classificació C, Subgrup C2 (antic D), pertanyent a l’Escala d’Administració 
Especial, Sots Escala de Serveis Especials, classe Policia Local. 
 
2. Determinar amb la present mesura, això és amb la reposició de les dues 
places d’agent, és dóna compliment al principi d’estabilitat pressupostària i a la 
regla de la despesa d’acord amb l’informe emès per l’Interventor accidental, de 
data 12 de setembre.  
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3. Notificar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, juntament amb l’informe de l’interventor accidental de data 12 de 
setembre de 2016, que consta a l’expedient, que conclou que l’Ajuntament de 
Palafolls compleix amb els requisits establerts legalment per sol·licitar 
l’autorització. 
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), 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=20161125&punto=7 
 
 
8. ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS AL SISTEMA 
D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
 
Antecedents 
 
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, 
ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies 
alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que 
es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum 
agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les 
estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el procediment administratiu. 
   
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català 
pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de 
naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens 
locals del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són 
els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i 
l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa 
ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva 
Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus 
estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un 
servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. 
Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de 
comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els 
corresponents acords. 
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Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà 
constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora 
de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la 
Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de 
funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014. 
  
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació 
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de 
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o 
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió a 
sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats 
locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
 
2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals.  
 
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local (LRSAL). 
 
4. Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de 
desembre de 2014. 
 
En data 21 de novembre de 2016, la Comissió Informativa de Serveis Generals i 
Territorials, va emetre el dictamen corresponent. 
 
Per tot això, i d’acord amb els antecedents aquesta Alcaldia proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar 
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la 
Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els 
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.  
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i 
que la Central de contractació formalitzi. 
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Tercer.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local. 
 
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), 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=20161125&punto=8 
 
 
9. APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE LA TAXA PER L'ACCÉS A LES 
ACTIVITATS CULTURALS QUE ES PROGRAMIN EN EL TEATRE 
MUNICIPAL, AIXÍ COM A LA RESTA D'EQUIPAMENTS DE CARÀCTER 
CULTURAL DEL MUNICIPI I PER A LA UTILITZACIÓ DE LES SEVES 
INSTAL·LACIONS. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que l’Ajuntament de Palafolls vol participar en l’Acord Marc (publicat en el 
DOGC núm. 7182 de data 11 d’agost de 2016), per la prestació dels serveis de formació 
per a l’ocupació, promoguts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el 
Sector d’Atenció de la Persona, concretament amb les finalitats de:  
 

- Seleccionar les empreses que podran realitzar la formació en el en el sector 
esmentat, dintre de l’àmbit de la formació per a l’ocupació. 
 

- Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució a què hauran d’ajustar-se 
els encàrrecs que es formalitzin en base a aquest Acord marc i determinar els 
estàndards comuns de prestació d’aquest servei. 

 
Atès que s’indica un canvi en el model de gestió, a partir de la convocatòria 2017, basat 
en la contractació pública de serveis de formació a través d’un Acord Marc de 
Contractació en Serveis d’Atenció a la Persona 2017-2019. 
  
Atès que a la convocatòria FOAP2015 i, pendent de resolució de la convocatòria 
FOAP2016,l’Ajuntament de Palafolls, ha participat a les convocatòries de subvencions 
FOAP, que atorga el SOC, concretament en Servei d’Atenció a la Persona, obtenint un 
elevat  índex d’inserció dels/les participants del curs en el mercat de treball. 
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Atesa la conjuntura sociolaboral actual i  les necessitats  de formació i/o qualificació del 
col·lectiu d’aturats/des del municipi de Palafolls,  es proposa  la continuïtat de la 
realització  d’accions de formació per a l’ocupació , amb l’objectiu de millorar la seva 
ocupabilitat laboral i poder obtenir aquest Certificat de Professionalitat necessari per 
treballar, concretament en l’àrea d’atenció a persones dependents en institucions socials.  
 
Atès que per poder participar en l’Acord Marc, l’Ajuntament de Palafolls haurà de 
signar un conveni per a la Cessió de l’ús d’aules amb una empresa de serveis 
especialitzada en la Formació de Servei a la Persona. 
 
Atès que l’Ajuntament de Palafolls, actualment, té homologada pel SOC l’aula per a dur 
a terme el Certificat de Professionalitat: Atenció sociosanitària per a persones 
dependents en institucions socials. L’Aula homologada és L’AUDITORI amb 122,04 
m2, dins del MID,  Equipament municipal on s’ubica l’Escola Municipal de Música i 
Dansa. 
 
Atès que l’Ajuntament de Palafolls pel Ple Municipal en sessió celebrada el 26 de juliol 
de 2012 va aprovar l’Ordenança fiscal núm. 29 “TAXA PER A L'ACCÉS A LES 
ACTIVITATS CULTURALS QUE ES PROGRAMIN EN EL TEATRE MUNICIPAL, 
AIXÍ COM A LA RESTA D’EQUIPAMENTS DE CARÀCTER CULTURAL DEL 
MUNICIPI I PER A LA UTILITZACIÓ DE LES SEVES INSTAL·LACIONS”. 
 
FONAMENTS DE FET 
 
Atès que l’article 6è de l’Ordenança Municipal núm. 29 regula la quota tributària , per 
la qual es determinarà la quantia de la taxa aplicant les tarifes següents: 
 
“2. .... 
Utilització del Teatre, Centre d’Art i Media, Escola de Música i Dansa i de 
l’equipament de Can Batlle per a activitats sense ànim de lucre alienes a l’Ajuntament 
o entitats col·laborades  per import de 156,71 euros.” 
 
Atès que l’article 5è de l’Ordenança Municipal núm. 29 regula els beneficis fiscals, i 
estableix: 
 
“No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari, 
llevat dels casos en que es programin espectacles de caràcter gratuït.” 
 
Atès l’informe emès en data 9 de novembre de 2016 per l’agent d’ocupació de 
desenvolupament local, on justifica la necessitat de participar en l’Acord Marc per 
prestar els serveis de formació per a l’ocupació, promoguts pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), essent l’oferta formativa gratuïta, i per tant es demana 
que la bonificació a aplicar sigui del 100%. 
 
En data 22 de novembre de 2016, la Comissió Especial de Comptes, va emetre el 
dictamen corresponent. 
 
Per tot el que s’ha exposat, 
 
PROPOSO: 
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PRIMER. Reconèixer a favor de la Generalitat de Catalunya ( Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. SOC) la bonificació del 100% de “la Taxa per a l’accés 
a les activitats culturals que es programin en el Teatre Municipal, així com a la 
resta d’equipaments de caràcter cultural del municipi i per a la utilització de les 
seves instal·lacions”, per ostentar la condició de subjecte passiu, per entendre 
degudament justificada la causa de benefici, en virtut del que disposa l’Ordenança 
Municipal núm. 29 aprovada per l’Ajuntament de Palafolls en sessió celebrada el 
26 de juliol de 2012, emparada en l’article 74.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 
 
SEGON. Comunicar a l’ORGT i a Tresoreria perquè procedeixi a la seva 
aplicació. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat, amb indicació dels recursos que 
procedeixin. 
 
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), 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=20161125&punto=9 
 
 
10. APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L'IMPOST DE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I TAXA LLICÈNCIA 
D'OBRES DE L'EMPRESA CONCA DE LA TORDERA, SCCL. 
 
Atès la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Ferrer Feliu en representació de l’empresa 
Conca de la Tordera, SCCL, amb C.I.F F.63.068.571 amb registre d’entrada a 
l’Ajuntament de 15/4/2016, per la qual es va atorgar una llicència d’Obres Majors per la 
reforma l’ampliació d’una Nau situada en el carrer D. Puig, 15 de Palafolls, essent 
l’ICIO de 3.858,40 euros i la taxa de 728,00 euros. 
 
Atès que en data 2 de juny de 2016, el Sr. Josep Ferrer Feliu en representació de 
l’empresa Conca de la Tordera, SCCL, amb C.I.F F.63.068.571 amb registre d’entrada a 
l’Ajuntament núm. 2165, va sol·licitar la bonificació del 95% en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de la Llicència concedida en data 15 d’abril de 
2016. 
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Atès l’informe de l’arquitecte Municipal Sr. Joseph Ramón Amer a l’objecte de valorar 
i informar sobre l’aplicació de la bonificació previst a l’article 6è de l’Ordenança núm. 
5 del 95% sobre la quota de l’impost i la taxa (còpia del qual s’acompanya a 
l’expedient) que literalment es transcriu: 
 
“INFORME  BENEFICI FISCAL DE LA LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR 
D’AMPLIACIÓ D’UNA NAU, EN EL C/ D. PUIG 15, A NOM DE CONCA DE LA 
TORDERA SCCL (J. FERRER FELIU) (002/oma/2016, R.E. 2.165) 
 
Objecte:  benefici fiscal de la llicència d’obra major per a ampliació d’una nau 
Situació: c/ D. Puig, en el sector no. 4, sub-sector Camí del Mas Pedrer 
Contingut:  

- sostre total computable existent: 1.545.99 m2 (no n’hi ha soterrada) 
- sostre total computable d’ampliació: 334.77 m2 
- sostre amb ampliació total construït (computable): 1.880.76 m2     

Valoració: l’ autoliquidació efectuada no es va fer pel pressupost presentat en el 
projecte (148.000.00 €UR) sinó per la base imposable de 145.600.00 €UR enlloc 
d’aplicar l’ordenança a 334.77 x 660 x 0.85 = 187.805.97 €UR, atès que és una 
ampliació i no hi és d’aplicació com a “reforma parcial amb afectació de l’estructura”, 
que donaria 187.805.97 x 0.5 = 93.902.99 €UR. En tot cas, s’ha de fer la liquidació 
final amb la despesa real. Les imposicions efectuades són la fiança per garantir la 
reposició dels béns i serveis públics que puguin resultar afectats per l’obra: 1.480.00 
€UR i la de gestió dels residus: 3.165.60 €UR; l’ordenança fiscal 5 de l’impost ICIO, 
en l’art. 6è, 1 i 2, admet beneficis fiscals del 95 % quan es declari d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques 
o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podent-se deduir de la quota l’import de la 
taxa; en el present cas hi concorren les circumstàncies previstes, atès que es tracta de 
la cooperativa que agrupa els pagesos del poble, en part, de gran rellevància social. 
Segons l’informe del 12 d’abril prop-passat es va atorgar la llicència d’obres per D. 
391/2016 del 15/4/2016, essent l’ICIO de 3.858.40 €UR i la taxa de 728.00 €UR.  
Conclusió: aplicar el benefici fiscal previst a l’art. 6è de l’ordenança no. 5, fins al 95 % 
de la quota de l’impost i la taxa.”  
 
D’acord amb l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 5 aprovada pel Ple municipal en 
sessió duta a terme el 5 de novembre de 2015, que disposa “són beneficis fiscals de 
concessió potestativa el 95% de la quota de l’impost en construccions que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies 
socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. 
 
En els mateixos casos de l’apartat anterior, es deduirà de la quota de l’impost l’import 
satisfet en concepte de taxa per atorgament de llicència urbanística” 
 
En data 22 de novembre de 2016, la Comissió Especial de Comptes, va emetre el 
dictamen corresponent. 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Declarar l’obra per la reforma de l’ampliació d’una Nau situada en el 
carrer D. Puig, 15 de Palafolls, sol·licitada pel Sr. Josep Ferrer Feliu en 
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representació de l’empresa Conca de la Tordera, SCCL, amb C.I.F F.63.068.5) 
d’especial interès històric-artístic atès que hi concorren les circumstàncies segons 
l’informe favorable de l’Arquitecte Municipal Sr. Joseph Ramon Amer i Elies.  
 
SEGON.- Aprovar l’aplicació d’una bonificació del 95% en l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)i en la llicència d’obres 
(002/OMA/2016) . 
 
TERCER. Comunicar a l’ORGT i a Tresoreria perquè procedeixi a la seva 
aplicació. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’interessat, amb indicació dels recursos que 
procedeixin. 
 
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), 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=20161125&punto=10 
 
 
11. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL 
TERCER TRIMESTRE. 
 
Es donà compte de la informació pressupostària del tercer trimestre. 
 
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=20161125&punto=11 
 
 
12. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL TERCER 
TRIMESTRE. 
 
Es donà compte de l’informe de morositat del tercer trimestre, que es transcriu a 
continuació: 
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“De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la Llei15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercial, 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
 
 Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011,de1 4 de novembre. 
 
 Guia per a l'elaboració dels informes trimestrals que les entitats locals han de 
remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda, en compliment de l'article quart de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 

ANTECEDENTS 

 
PRIMER. El que disposa el següent informe és d'aplicació a tots els pagaments efectuats 
com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració 
d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Així, segons estableix l'article 216.4 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l'Administració 
tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de 
les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acreditin la realització total 
o parcial del contracte. 
 
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Ajuntament haurà d'abonar al 
contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableix en mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
No obstant això, s'ha d'estar al que disposa la disposició transitòria sisena del Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, que estableix una aplicació progressiva d'aquests terminis per el 
pagament que 

 
Preveu l'article 216.4 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s'estigui incomplint 
el termini. 
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En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre 
natural, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final 
del mateix. 
 
TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de 
l'Ajuntament de Palafolls, aquest informe s'haurà de trametre, en tot cas i si fos necessari, 
als òrgans competents del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i a l'òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya que té atribuïda la tutela financera de l'entitat 
local, 
 
Per tot l’exposat anteriorment, M o n t s e r r a t  B o r r à s  R e v e r t e r , actuant en qualitat 
d’Interventora, Federic Gràcia Vila actuant en qualitat de Tresorer de l’Ajuntament de 
Palafolls, emeten el següent: 

INFORME 

 
L'Informe trimestral contempla la següent informació: 
 
a. Pagaments realitzats en el trimestre. 
 
Durant el tercer trimestre 2016 s’han realitzat un total de 1.265 pagaments per import 
global de 1.268.219,53 euros,els pagaments que s’han efectuat dins els període legal de 
pagament han estat de 968.751,18 euros i 240 pagaments fora del període legal de 
pagament per import de 299.468,35 euros. 
 
Per tant,segons les dades obtingudes,El període mitjà de pagament a 
proveïdors(PMPP)en el Tercer trimestre 2016 a l’Ajuntament de Palafolls ha estat de 
58,02 dies. 
 
b. Interessos de demora pagats en el trimestre.   
 
No s’han realitzat pagaments d’interessos de demora en el transcurs d’aquest tercer 
trimestre. 
 
c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
 
Al final del tercer trimestre de l’any 2016, consten 559 factures o documents justificatius 
pendents de pagament per un import total de 719 .305 ,26€ euros, 485 f a c t u r e s  
dins el període legal de pagament per import de 441.737,86 euros, i 74 factures o 
document justificatiu pendents de pagament per un import total de 2 7 7 . 5 6 7 , 4 0  
euros, fora del període legal de pagament a proveïdors. 

d. Factures o documents justificatius respecte als quals,al final de cada trimestre 
natural, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre 
de factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l'obligació. 

 
Al final d’aquest tercer trimestre a l’Ajuntament de Palafolls, consten en el registre de 
factures documents justificatius o factures respecte als quals hagin transcorregut més de 
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tres mesos des de la seva anotació concretament són 5 factures per import de 193.589,40 
euros, per les quals no s’ha tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l'obligació.” 
 
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=20161125&punto=12 
 
 
13. DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 
DEL TERCER TRIMESTRE. 
 
Es donà compte de l’informe del període mig de pagament del tercer trimestre, que es 
transcriu a continuació: 
 
“En compliment del que preveu l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, 
pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció 
de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en relació amb l’article 
4.1b) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que 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, emeto el següent: 
 
INFORME 
 
PRIMER. El període mig de pagament definitiu en el Reial Decret 635/2014, de 25 de 
juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques, mesura l’endarreriment en el pagament del 
deute comercial en termes econòmics,com indicador diferent respecte del període legal 
de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
 
Aquesta mesura amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatius i 
l’Administració paga abans de que hagi transcorregut trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui. 
 
Tal i com ordena l’article 6.2 d’aquest Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, les 
Corporacions Locals hauran de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, així com publicar de forma periòdica la informació relativa al seu període mig 
de pagament a proveïdors en referència al trimestre: 
 
a) El període mig de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva 
sèrie històrica. 
b) El període mig de pagament trimestral,i la seva sèrie històrica. 
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c) La ràtio d’operacions pagades trimestral de cada entitat 
i la seva sèrie històrica. 
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament, trimestral, de cada 
entitat i la seva sèrie històrica. 
 
La informació relativa al període mig de pagament, es publicarà a la vegada,en el portal 
web de l’ajuntament www.palafolls.cat al espai del portal de transparència. 
 
SEGON. Legislació aplicable: 
 
 Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
 El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions 
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de 
finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
 L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que 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. 
 
TERCER. De conformitat amb l’article 3.1 del Reial Decret 635/2014, per calcular el 
període mig de pagament a proveïdors,s’hauran de tenir en compte: 
 
 Les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que constin en el 
registre comptable de factures o sistema equivalent. 
 
 Les certificacions mensuals d’obra a provades a partir de l’1 de 
gener de 2014. 
 
QUART. De conformitat amb l’article 3.2 del Reial Decret 635/2014, quedaran excloses 
del càlcul del període mig de pagament a proveïdors: 
 
 Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 
consideració d’Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional. 
 Les obligacions pagades amb càrrec al Fons pel finançament dels 
pagaments a proveïdors. 
 Les propostes de pagament que hagin sigut objecte de retenció com 
a conseqüència d’embargaments, mandats d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 
 
Fent referencia a tots el preceptes anteriors, pel càlcul del període mig de pagament de 
l’Ajuntament de Palafolls, referit al tercer trimestre de l’any 2016, no s’ha exclòs cap 
obligació. 
 
CINQUÈ. El període mig de pagament de l’Entitat Local serà un indicador 
global(PMPG)que reflecteix el temps que trigaran totes les seves entitats incloses en 
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l’article 2 de  la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril (Ajuntament, entitats públiques 
empresarials, societats mercantils i altres entitats de dret públic dependents de les 
administracions públiques) en fer els seus pagaments,reflectint igualment el seu pendent 
de pagament acumulat. 
 
D’aquesta manera, el període mig de pagament global estarà compost dels períodes migs 
de pagament de l’Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents. 
 
A la vegada, el període mig de pagament de l’Ajuntament i el de les seves entitats 
dependents serà el resultat de ponderar la ràtio d’operacions pagades i la ràtio 
d’operacions pendents de pagament. 
 
En el cas de Ajuntament de Palafolls, segons l’article 2 i la informació del ministeri,no 
correspon consolidar cap entitat subjecte a la normativa anteriorment explicada, per 
tant,es presentarà rendició dels indicadors del consistori. 
 
SISÈ. La ràtio d’operacions pagades, tal i com s’indica en l’article 5.2 del Reial Decret 
635/2014, és l’indicador del nombre de dies de promig que s’ha trigat en realitzar els 
pagaments. 
 

 
 
Seran “nombre de dies de pagament” els que transcorrin des de els trenta dies 
posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu o la data 
d’aprovació de la certificació mensual d’obres, segons correspongui, fins la data de 
pagament de material per part de l’Administració. Per tant, aquesta dada podrà prendre 
valor negatiu si  es paga abans d’aquest trenta dies posteriors a la data d’entrada. 
 
En el annex adjunt –operacions pagades- es detalla la relació de les operacions pagades 
durant el tercer trimestre de l’any 2016 de l’Ajuntament, en el que s’especifica el 
nombre de dies de pagament de cadascuna. 
 
Amb aquesta informació, el càlcul de la “ràtio d’operacions pagades” de l’Ajuntament 
de Palafolls per el tercer trimestre del 2016 presenta els següents resultats: 
 

IMPORT TOTAL DE PAGAMENTS1.266.388,86€ 
RÀTIO D'OPERACIONS PAGADES 28,00 Dies 

 
SETÈ. La «ràtio d’operacions pendents de pagament», tal i com s’indica en l’article 5.3 
del Reial Decret 635/2014, és l’indicador del nombre de dies de promig d’antiguitat de 
les operacions pendents de pagament a final del trimestre: 
 

 
 
Seran «nombre de dies pendents de pagament» els dies naturals transcorreguts des de els 
trenta posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu o la data 
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d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons correspongui,fins l’últim dia del 
període al que es refereixin les dades publicades. 
 
En l’annex adjunt“ pendents de pagament”, es detalla la relació de les operacions 
pendents de pagament a final del tercer trimestre de l’any 2016 de l’Ajuntament de 
Palafolls, en el que s’especifica el nombre de dies pendents de pagament de cadascuna. 
 
Amb aquesta informació, el càlcul de la «ràtio d’operacions pendents de pagament» de 
l’Ajuntament Palafolls presenta els següents resultats: 
 
IMPORT TOTAL OPERACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT 

716.789,44€ 

RÀTIO D'OPERACIONS PENDENTS DE89,01 dies 
 
OCTAU. El «període mig de pagament» de l’Ajuntament, tal i com s’indica en l’article 
5.1 del Reial Decret 635/2014 és l’indicador del nombre de dies de promig que s’ha 
trigat en realitzar els pagaments, sumant l’efecte dels endarreriments en el pagament del 
deute comercial: 
 
 

 
 
En base als càlculs precedents «període mig de pagament» de l’Ajuntament de Palafolls 
presenta els següents resultats: 
 

 
 
NOVÈ. En base als càlculs precedents, es conclou: 
 
El període mig de pagament a proveïdors global de L’Ajuntament de Palafolls és de 
50,05dies inferior al termini màxim de pagament legalment establert de conformitat amb 
la normativa de morositat. 
 
DESÈ. Els càlculs recollits en aquest informe s’hauran de remetre, en tot cas, al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
 
ONCÈ. Aquest respecte, s’informe del següent resultat obtingut: 
 

 
 
L’Ajuntament en Ple es donà per assabentat. 
 
 
 

NO COMPLIMENT 
En base als càlculs detallats en l’expedient motiu de l’informe, no es 
compleix amb el període mig de pagament legalment previst. 

PERÍODEMIGDEPAGAMENT 50,05dies 
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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=20161125&punto=13 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es troben enregistrades en l’audio-acta. Es pot 
consultar al següent enllaç: 
 
http://palafolls.videoacta.es/?pleno=20161125&punto=14 
 
 
15. RENÚNCIA DE LA SENYORA JUDIT CAIMEL PUJOL AL CÀRREC DE 
REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS. 
 
La senyora Judit Caimel Pujol, manifesta de viva veu en el Ple del dia d’avui, dia 25 de 
novembre de 2016, la seva renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Palafolls 
per motius personals. 
 
Vista la normativa aplicable continguda essencialment en els articles 182 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i modificacions posteriors, 
en concordança amb els articles 15.2 i 19.1 de la mateixa Llei i 9.4 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Tenint en compte la urgència que revesteix la substitució de la regidora cessant per tal 
que la Corporació actuï amb la totalitat del nombre legal de membres corporatius. 
  
El Ple de l’Ajuntament disposa: 
 
Primer.- Prendre coneixement i donar-se per assabentat aquest Ple corporatiu de 
la renúncia formulada per la senyora Judit Caimel Pujol, que pertany a la 
candidatura del Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-
AM), al càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, de viva veu en el dia d’avui, 25 
de novembre de 2016. 
  
Segon.- Trametre certificació de l'acord a la Junta Electoral Central, per a la 
substitució de la senyora Judit Caimel Pujol, conforme a allò establert a la Llei 
Orgànica del Règim Electoral General, i a tal efecte expedeixi la credencial 
acreditativa de la condició d'electe a favor del candidat a qui correspongui cobrir 
la vacant produïda. 
 
Tercer.- Així mateix, indicar que a judici d'aquesta Corporació correspon cobrir la 
vacant al senyor Sergi Romero i Pinet, que segueix en la llista respectiva del Partit 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), atenent al 
seu ordre de col·locació. 
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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=20161125&punto=14 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent 
les 23:20 hores, del que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
 
 
 
 
  Valentí Agustí i Bassa           Joan Ignasi Carles Ledesma 
  ALCALDE                  SECRETARI 
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