ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
VILABERTRAN CELEBRADA EL DIA 27 DE MARÇ DE 2018
Data:
Caràcter:
Acta número:
Lloc:
Hora:
Assistents:
President:
Regidors:

27-03-2018
Ordinari
03/2017
Sala de Sessions de la Casa Consistorial
19.30h

Secretària:

Núria Caulas Oliva

PLE

DE

Martí Armadà i Pujol
Belen Navarro i Oller
Joan Jaume Parnau i Comas
Elies Fernández i Ortega
Jaume Mesas i Hilari
Bibiana Cortada i Pomes
Cristina Sánchez Palacios

Absents amb justificació:
Absents sense justificació:
__________________________________________________________
Per l’Alcaldia Presidència es declara vàlidament constituïda i oberta la
sessió, seguidament es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia de la convocatòria.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple 02/2018,
de 27 de febrer de 2018.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats, de les actes de les
sessions de la Junta de Govern Local celebrades i de les entrades i
sortides del Registre General, des de la darrera sessió ordinària del
Ple.
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit número 2/2018 de
reconeixement extrajudicial de crèdits.
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació del Document Únic de
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Vilabertran (afegir document
vencat)
5. Assumptes urgents.
6. Precs i/o preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
02/2018, DE 27 DE FEBRER.

A proposta de l’Alcaldia i de conformitat amb allò que disposa l’article 110.3
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, s’acorda per unanimitat
dels presents, l’acta de les sessió ordinària 02/2018, celebrada el dia
06/02/2018
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS, DE LES
ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADES I DE LES ENTRADES I SORTIDES DEL REGISTRE
GENERAL, DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.
Es dóna compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia dictats, de les actes de les
sessions de la Junta de Govern Local celebrades i de les entrades i sortides
del registre general, des de la darrera sessió ordinària del ple, que es
celebrà el dia 06 de febrer de 2018.
DECRETS D’ALCALDIES

JUNTES DE GOVERN
Ordinàries: 06/03/2018, 13/03/2018, 20/03/2018
Extraordinàries: 27/02/2018
Les Juntes es poden veure en format digital al portal de transparència a la
web municipal o bé en el llibre de Juntes de Govern Local.
ENTRADES I SORTIDES
S’informe els regidors del Consistori la implementació del nou sistema de
gestor d’expedients, en el qual hi ha el nou sistema de registre d’entrades i
de sortides. La Diputació de Girona va informar que per no solapar
registres, el nou registre començava amb l’enumeració 1.
Entrades 2018 – Del número E2018010062 de data 27/02/2018 hora
12:35:22
Sortides 2018 - Del número S2018010078 de data 27/02/2018 hora
10:23:22
Els membres assistents es donen per assabentats.

3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2018
DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
Constatada l’existència de factures de diferents proveïdors per adquisicions,
obres i/o serveis procedents de l’exercici 2017.
Les obligacions esmentades no van poder ser tramitades seguint el
procediment d’execució de la despesa establert a les Bases d’Execució del
Pressupost per diverses causes, entre elles i principalment, per la falta de
consignació pressupostària suficient a les corresponents partides, sense que
es pogués ajornar l’adquisició o el subministrament.

El detall de les factures i proveïdors així com les partides a les quals es
proposa realitzar les corresponents aplicacions al pressupost vigent és la
següent:

Aplicació

2017

Import

334 22707

Text lliure

Factura S/Contracte UdG-AJUNTAMENT DE
VILABERTRAN,01/01/2017,concepte:Investigació sobre literatura
1.512,50 catalana relacionada
1.512,50 Total partida 334/22707

2017

334 21200

Costo Consum ( PLACETA DEL SINDICAT-CAFE
443,67 SINDICA;17760;VILABERTRAN;GIRONA;ESP )

2017

334 21200

Costo Consum ( PLACETA DEL SINDICAT-CENTRE
470,74 CIVIC;17760;VILABERTRAN;GIRONA;ESP )
914,41 Total partida 334/21200

2017

1623 22700

1.871,19 C.COMARCAL, ABOCADOR OCTUBRE
1.871,19 Total partida 1623/22700

2017

338 22609

55,50 SILVIA MASSA, ARRANJAMENT VESTITS REIS
55,50 Total partida 338/22609

2017

1621 22700

1.029,18 1002

SERVEI MENSUAL RECOLLIDA R.S.U. EASY

1.029,18 Total partida 1621/22700

2017

920 48004

5.500,00 LLAR D'INFANTS, AJUT ECONÒMIC
5.500,00 Total partida 920/48004

TOTALS

10.882,78

Vist l’informe de l’Interventora de l’Ajuntament

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

PRIMER.- APROVAR l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

SEGON.- APROVAR, així mateix, l’expedient de modificació de crèdits
2/2018, atès que no existeix consignació pressupostària suficient per al
reconeixement extrajudicial dels crèdits descrits anteriorment, en la
següent forma:
FACTURES
PENDENTS
EXTRAJUDICIAL)

D’APLICAR

(RECONEIXEMENT

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Aplicació

2017

334 22707

Import

Text lliure

Factura S/Contracte UdG-AJUNTAMENT DE
VILABERTRAN,01/01/2017,concepte:Investigació sobre
1.512,50 literatura catalana relacionada
1.512,50 Total partida 334/22707

2017

334 21200

Costo Consum ( PLACETA DEL SINDICAT-CAFE
443,67 SINDICA;17760;VILABERTRAN;GIRONA;ESP )

2017

334 21200

Costo Consum ( PLACETA DEL SINDICAT-CENTRE
470,74 CIVIC;17760;VILABERTRAN;GIRONA;ESP )
914,41 Total partida 334/21200

2017

1623 22700

1.871,19 C.COMARCAL, ABOCADOR OCTUBRE
1.871,19 Total partida 1623/22700

2017

338 22609

55,50 SILVIA MASSA, ARRANJAMENT VESTITS REIS
55,50 Total partida 338/22609

2017

1621 22700

1.029,18 1002

SERVEI MENSUAL RECOLLIDA R.S.U. EASY

1.029,18 Total partida 1621/22700

2017

920 48004

5.500,00 LLAR D'INFANTS, AJUT ECONÒMIC
5.500,00 Total partida 920/48004

TOTALS

10.882,78

FINANÇAMENT – ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA: 10.882,78 €
TERCER.- CONDICIONAR el reconeixement extrajudicial de crèdits a
l’aprovació
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents al Ple (7 regidors).

4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE VILABERTRAN
(AFEGIR DOCUMENT VENCAT)
ANTECEDENTS
PRIMER.- El Pla de Protecció Civil Municipal de Vilabertran inicial el va
redactar la Universitat de Girona, mitjançant un conveni de col·laboració
científica entre l’Universitat de Girona i l’Ajuntament de Vilabertran per a
l’elaboració i implantació del pla d’emergència del municipi i la posterior
actualització, signat en data 1 d’abril de 2004. En data 24 de novembre de
2005 es van rebre els 4 exemplars del Pla de Protecció Civil Municipal de
Vilabertran i en la sessió ordinària de data 28 de novembre de 2005
l’Ajuntament va aprovar el Pla de Protecció Civil Municipal de Vilabertran i
s’ha anat actualitzant, conjuntament amb tota la seva tramitació es va
enviar a la Comissió de la Protecció Civil per a la seva homologació.
SEGON.- Avui dia la legislació vigent exigeix un únic document: el
Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el
marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir
i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta
adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota
responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes
actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.
TERCER.- Segons la legislació vigent els plans homologats amb anterioritat
a l’entrada en vigor del Decret 155/2014, de 25 de novembre, s’hauran
d’adaptar a la seva estructura en el termini màxim de quatre anys des de
l’entrada en vigor d’aquest Decret.
QUART.- En data 27/01/2017 es va aprovar inicialment per el ple de
l’Ajuntament el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Vilabertran
(DUPROCIM), es va exposar el públic però faltava el document del vencat,
que s’ha incorporat en aquesta documentació.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

-

Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut
mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil
municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació
conjunta.

-

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.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local.

Vist l’informe de Secretaria-Inteventora emès en data 20 de març de 2018.

Per tot això es proposa els següents acords:
PRIMER.- APROVAR la modificació del Document Únic de Protecció Civil
Municipal de Vilabertran (DUPROCIM), afegint el document vencat.
SEGON.- PUBLICAR el present acord en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
en el Butlletí Oficial de la Província durant el termini de trenta dies hàbils a
partir de l’endemà de la publicació, per tal que els interessats puguin
examinar i presentar, si s’escau, les reclamacions que estimin oportunes. En
el cas de no presentar-se cap reclamació durant el termini assenyalat, el
present acord es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat
d’haver d’adoptar un nou acord.
TERCER.- DEMANAR la homologació per part de la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya del Document Únic de Protecció Civil Municipal de
Vilabertran (DUPROCIM).
QUART.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials d’Interior a
Girona.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents al Ple (7 regidors).

5 .-ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
6.- PRECS I/O PREGUNTES
No hi ha precs ni preguntes.

I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la
sessió, essent les 19:45 hores del dia al començament assenyalat,
estenent-se la present acta de la qual, com a Secretària, en dono fe.
Aquest document està datat i signat electrònicament.

