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AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ

. ^ Plaça Comtes d'Empún'es núm. 1
Tel. 972 78 8105
17141 Bellcalre d'Empordà (Girona)
a'untaiment bellcaire. cat

ACTA DE IA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2022

Identificació de la sessió:

Núm. PLE2022000002
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 28 de març de 2022
Horad'inici: 20:02 h
Horadefi: 21:11 h
Lloc: telemàticament

Hi assisteixen:

Cecilia Barnosell Sabria, Alcaldessa
Josep Molinas Nadal, Regidor/A
David FontSaballs, Regidor/A
Catalina Font Roura, Regidor/A
Jordi Antúnez Callis, Regidor/A
Guillem Sobrepera Llonch, Regidor/A
Jordi Quintana Costa, Secretari .

Amb veu i sense vot:
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Han excusat la seva absència:

El Sr. regidorJordi Danés Brunsó ha excusat la seva presència permalaltia.

Ordre del dia

1.0.- APROVACIÓ DE L.ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2.0. - DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D.ALCALDIA DICTATS DES DE L'ANTERIOR PLE

3.0.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDÀCIÓ PRESSUPOST 20Z1

4.0.- DACIÓ DE COMPTE INFORME ANUAL DE MOROSITAT 2021

5.0. - DACIÓ DE COMPTE INFORME ANUAL DEL CONTROL FINANCER INTERN ANY 2021

6.0. - DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME ANUAL DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA 2021
CONTROL FINANCER INTERN

7.0.- PROPOSTA D'ACORD MODIFICACIÓ LÍMIT 1 CANVI DE SISTEMA DE GESTIÓ PMU3

8.0.- PROPOSTA D.ACORD PRÒRROGA CONTRACTE CONCESSIÓ BAR LOCAL SOCIAL

9. 0. - PROPOSTA D'ACORD CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D'INFANTS DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ

10.0.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL8 DE MARÇ DE 2022. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
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AIUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Plaça Comtes d'Empúries núm. 1
Tel:97278810S
17141 Bellcaire d'Empordà (Glrona)

~.S~' a'untament bellcaire.cat

11.0.- DECLARACIÓINSTITUCIONALSUPORTALPOBLES UCRAÏNESI Fl DELCONFLICTEBÈL.LIC

12. 0. - ASSUMPTES URGENTS

13. 0. - PRECS 1 PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió:

Uncopel/lasecretari/àriahacomprovatl'existènciadelquòrumquecalperquèespuguiinidar
la sessió, es comencen a tractarels assumptes inclosos en l'ordre del dia.

1.0. - APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Aprovat per 6 vots a favor (Catalina Font Roura, Cecilia Barnosell Sabria, David Font Saballs,
Josep Molinas Nadal, Guillem Sobrepera Llonch, Jordi Antunez Callis)

2.0. - DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE L'ANTERIOR PLE

Es fa una lectura per part del secretari-lnten/entor de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà.

El Sr. RegidorGuillemSobrepera Llonch comenta el Decret número 67 (2022DECR00067) de 8
de març de 2022. Referent a la contrartació del projecte de Ca La Pepeta.

Li responperpartd'Alcaldia quees preténferuna intervencióde lOO.OOOeuros, que ladiputaao
de Girona n'aportarà uns 70.000 euros, la restaels haurà de posar l'Ajuntament. Esvol evitarla
caiguda de la façana est, que és la principalj'a que hi ha filtradons, aixícom humitats, a mésde
cobrir i tapar la teulada. També comenta que va venirla directora de Patrimoni de Girona, se ti
vacomentaral respecte, fetqueva manifestarquecaliaunainten/enciólomésaviatpossible.

Per part del Sr. Regidor Guillem Sobrepera Llonch comenta el Decret número 68
(2022DECR000068), de 9 de març de 2022, resperte si s'ha cobrat algun tipus taxa per penjar
banderoles al municipi de Bellcaire d'Emprodà.

Se li respon perpartd'Alcaldia que s'ha cobrat la taxa corresponent d'acord amb les ordenances
fiscals.

3.0.- DACIÓ DE COMPTE DE LA UQUIDACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST2021
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Títol:
DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓPRESSUPOST 2021

Text:

Expedientnúmero: 2022000076

PROPOSTA D'ACORD
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AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Plaça Comtes d'Empúries núm. 1
Tel. 972 78 8105
17141 Bellcalre d'Empordà (Glrona)
a'untament bellcaire. cat

Dació de compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021

Atès que per Decret d'Alcaldia 2022DECR000074 de 15 de març de 2022, es va aprovar la
liquidadó del pressupost det 2021 en base a l'informe del secretari-inten/entor.

La liquidacióesformulaenel marcdel procedimentdetancamenti liquidaciódel Pressupost
General de conformitat amb l'article 191.3 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de ta Llei Reguladora de les Hisèndes Locals i l'article 90 del RD 500/1990
de 20 d'abrit, pel qual es desenvolupa el seu capítol primer del títol sisè.

La liquidació és la que segueix:

Primer. - El resultatde l'exercid i el càlcul dels romanentssonelsque s'indiquen a continuació:

A) RESULTAT PRESSUPOSTARI

II
i«

CONCEPTES

a. Operacions corrents
b. Altres operadons nofinanceres

1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actiusfinancers
3. Passiusfinancers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

4. Despeses finançades amb romanent de
tresoreria.

5. Desviacions positives de finançament
6. Desviadons negatives de finançament
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

B) CÀLCUL DELS ROMANENrS DE TRESORERIA

DRETS
RECONEGUTS

NFTS

810.934,49
38. 875, 60

849.810,09
0,00
0,00

849.810,09

OBLIGACIONS
RECONEGUDES

NFTES

688. 917, 10
124. 122, 94
813. 040, 04

0,00
12. 700, 00

825. 740, 04

RESULTAT

PRESSUPOSTARI

122.017,39
-85.247, 34
36.770,05

0, 00
-12. 700, 00
24. 070, 05

226, 50

0,00
0, 00

24. 296, 55
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1. (+) Fons tíquids a la tresoreria a fi
d'exercid

2. (+)Déutors pend. cobrament a fi
d'exercici

(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostostancats
(+) d'operadons no pressupostàries

3. (-) Creditors pend. pagament fi
d'exercici

(+) del pressupost corrent

IMPORTS
EXERCICIAaUAL

82. 550, 03
38.417, 43

0, 00

58. 234, 68

5

165. 356, 06

120. 967, 46

-72. 069, 39

IMPORTS
EXERCICI ANTERIOR

141. 534, 96
27. 159, 40

0,00

28. 231, 20

72. 631, 63

168. 694, 36

-40.450, 17

Ití
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Plaça Comtes d'Empúries núm. 1
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(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) ingressos pendents d'aplicació

definitiva

(+)pagaments realitzats pendents
aplicaciódefinitiva
I. Romanent de tresoreria total(l +2-3
+4)

II. Saldo de dubtós cobrament

III. Excés de finançament afectat

IV. Romanent tresoreria desp. generals(
1-11-111)

0,00

13.834,71

-65.858,85

80.060,98

14.202, 13

228. 456, 26

-31. 822, 07

0,00

196. 634, 19

0,00

12.218,97

-73.201,41

78. 003, 68

4.802,27

205. 678, 09

-25. 932, 75

0, 00

179. 745, 34
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Segon. La liquidació del pressupostgeneral desprèn un estalvi net positiu d'import 110. 343, 89  ,
amb el detall següent:

CALCUL ESTALVI NET
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In ressosnofinancers

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

Total

Des eses no financeres

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4

Total

ESTALVIBRUT

ANUAUTATTEÒRICA 2021

Liquidadó 2021
341. 960, 93

. 26. 346,53
131. 096, 20
306. 964, 04

4.566,79
810. 934, 49

Liquidació2021
208. 697, 25
408.695,59

70.497,76
687. 890, 60

123.043, 89

12.700,00
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ESTALVI NET 110. 343, 89
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Tercer. La liquidacióindou les relacionscomptablesd'anul. lacióde drets, per importde 5. 832,85
euros, pels motius que s'espedfiquen, d'acord amb el què preveuen les reglesl28, 164 i 189 de la
Instrucció de Comptabititat.

Quart. EI ratilegal deldeuteviu endata31de desembreessituaal 3, 92%pertantescompleix
ambl'objectiudesostenibilitatfínancerarecollitenl'artide53del RDL 2/2004 i enla lleiorgànica
2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitatfinancera, d'acord amb el següent detall:

Total in ressos

corrents

31/12/2021

810. 934, 49

O eracionsamb
entitats de

crèdit

Préstecs
Avals concedits Administracions

públiques

0,00

Altres
o eracionsde

crèdit

0, 00

Total deute viu
a 31/12/2021

31, 750, 00

Nivell de deute viu/lngressos corrents 3,92 %

Cinquè. L'avaluaciódelcomplimentdel'objectiud'estabilitatpressupostàriaentermesdecapadtat
de finançament segons el sistema europeu de comptabilitat, s'ha realitzat d'acord amb el que
preveu la Llei Orgànica 2/2012del 27 d'abril, aixícom el Reglamentde desenvolupamentde la Uei
d'estabilitat pressupostària, aprovat pel RD 1463/2007 de 2 de novembre. Aquest objectíu
d'estabilitatescompleix pera aquestexercid, però cal remarcarques'ha suspès la obligadódel
complimentdelesreglesfiscalspelsexercicis 2020, 2021 i 2022, amblaqualcosaaquestcàlculés
merament informatiu. El detall del càlcul és el següent:

CAPACITAT NECESSITAT DE FINAN AMENT2021

In ressos no financers Li uidació

Ingressos dels capítols 1 a 7 849.810,09
- Ajust per no recaptadó de tributs 2. 765, 68
Devolució d'ingressos pendent de pagar (+ inidals -
finals)
- Correlació de transferències (12) 0,00
+RetencionsPIEperliquidacionsnegativesanteriors 0,00
- Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercid 0,00
- Previsió de no execució d'ingressos 0,00
+Altres ajustaments SEC 95 0,00

TOTAL 852. 575, 77

Des eses no financeres

Despeses dels capítols la 7

Despesapendentd'aplicar(-inicials+finals)

Meritamentinteressos(-inicials+firials)

Li uidació

813.040,04

-4.506, 30

0, 00
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+ Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0,00
- Previsió de no execució de despeses 0,00
- Capacitat d'exerdcis anteriors reservada 0, 00

+ Reserva de capacitat per exercicis futurs 0, 00

+Altres ajustaments SEC 95 0,00

TOTAL 808. 533, 74

Capacitat (+)/Necessitat(-) de flnançament 44. 042, 03

Sisè. L'avaluaciódel complimentde l'objectiude la reglade la despesaentermesdel sistema
europeu de comptabilital; tàmbés'ha realitzatd'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012
del 27 d'abril, aixícom el Reglament de desenvolupament de la Llej d'estabilitat pressupostària,
aprovatpel RD 1463/2007 de 2 denovembre. Aquestobjectiudecomplimentde lareglade la
despesa es compliria per a aquest exercid.

í

Setè. Durant l'exerdci 2021 no s'han excedit elsterminis tegals del període mig de pagament a
proveïdors establerts en la Llei 3/2004, reformada per la Llei 15/2010 i la Llei Orgànica 9/2013 de
control dei deute comercial en el sectorpúblic.

Vuitè.-Peradonarcomplimental'artide90. 2del'esmentatDeGret, caldràdonar-necomptealple
en la primera sessióque se celebri. Aixímateix i d'acordamb l'artide 91procedeixtrametretota la
informació referent a la liquidacióal Departament de Governacióde la Generalitat de Catalunya i
al Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques

Bellcaire d'Empordà, en data de la signatura elertrònica

Si

I!
L'Alcaldessa-Presidenta
Cecília Barnosell i Sabrià

.g'.
MII

?!

DOCUMENTSIGNATELECTRÒNICAMENT

L'alcaldessa CecHia Barnosell i Sabrià manifesta que són uns bons números, fruit del treball de
l'equipdegovern, fetquepermetquehihagiunamicademargeambelscomptesmunicipals,
per poderencara aquestany perles diversesobres i projectes que esvolen ferfront, a més que
hi ha les regles fiscals suspeses pel tema COVID-19.

s.s
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El secretari-interventor intervé manifestant que elsnúmeros no són dolents, hi ha marge per
fer front a les inversions munidpals que es volen plantejar, però que cal contenció amb la
despesaja que l'Ajuntamentde Bellcaire continua assumintdiverses despeses com el pagament
de Ca La Pepeta o la zona verda li provoca que tingui una pressió fiscal anual fins l'exerdd
econòmicde l'any2024.
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4.0. - DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME ANUAL DE MOROSITAT 2021
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Títol:
DACIÓDECOMPTEDEL'INFORMEANUALDEMOROSITAT2021

Text:

Expedient número: X2022000085
Matèria: Informeanual d'avaluaciódel compliment de la normativa en matèria de morositat.

Dació de compte de l'lnforme anual d'avaluació del complimentde la normativa en matèria
de morositat de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà, que s'estableix a l'article 12.2 de la Llei
25/2013, de l'exercici econòmica de l'any 2021.

Es varen trametre al Ministeri d'hisenda i funció pública les dades relatives a l'informe de
morositat, de conformitata l'artide 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 dedesembre, d'impulsde la
factura electrònica i creació del registre comptablede factures en el sector públic, la intervendó
anualmentelaboraràuninfòrme,enelquès'avaluaràelcomplimentdelanormativaenmatèria
de morositat. Aquest informe serà elevat al Ple.

Aquesta mateixa obligació la trobem recollida a l'artide 16.6 en relació amb l'apartat 10 del
mateix artide de l'Ordre HAP/2105/2012, d'ld'octubre.

L'informe de morositat haurà d'indoure almenys, el període mig de pagament global a
prove'fdors i el període mig de pagament trimestral, aixícom de les operacions pagades i
pendentsdepagamentdecadaentitatidelconjuntdelaCorporacióLocal,deconformitatamb
allò disposat a l'article 16. 6 de l'Ordre HAP/2105/2012 en relació amb l'artide4 de la Llei
15/2010, deSdejuliol.

Vist la normativa de referènda, cal donarcompte al Ple de la corporació de la següent informadó
en relació al seguiment de la morositat pera l'exercici 2021.

Per tot això, l'Alcaldessa/Presidenta proposaal ple de la corporació la dació en compte del
següentpunt:

Unic.- Donar-se per assabentatde l'informe anual d'avaluació del complimentde la normativa
en matèria de morositat de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà emès per part del secretari-
inten/entoren data 21 de març de 2022, delsresultatsdel control intern, que s'estableixa
l'artide 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l'exercici 2021, el
contingut del qual es transcriu tot seguit:

Informe anual sobre el compliment en matèria de morositat

D'acord amb l'obligació recollida en l'artide 35 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pet qual es
regulael règimjurídicdel control intern en lesentitatsdel SertorPúblicLocal, queestableixque
el resultat de les actuacions de control permanent i de cadascuna de les auditories es
documentarà en informes escrits, emeto el següent informe,

ill
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ANTECEDENTS

PRIMER. D'acord amb a l'article 29. 1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula
el règimjurídicdel control intern en lesentitatsdel Sector Públic Local el control financerde
l'activitateconomicofinanceradel sectorpúbliclocal s'exercirà mitjançantl'exerdci del conüol
permanent i l'auditoria pública.

SEGON. En relació amb les actuacions de control permanent i l'artide 29. 2 del Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, aquestes s'exerciran de forma continuada sobre l'Entitat Local i els
organismes públics en els quals es realitzi la funció interventora, a fi de comprovar, que el
fundonament de l'activitat economicofinancera del sertor públic local s'ajusta a l'ordenament
jurídicialsprincipisgeneralsdebonagestiófinancera, amblafiúltimademillorarlagestióen
el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i
procedimental.
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La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura elertrònica i creació del registre
comptable de farturesen el Sector Públic, en el seu article 12. 2 estableix que l'òrgan de contnol
intern elaborarà un informe en el qual avaluarà el complimentde la normativa en matèria de
morositat.

1
"

En el nostre ordenament, la normativa en matèria de morositat es troba continguda,
fonamentalment, eh la Llei 15/2010, de 5 dejuliol, de modificació de la Lléi 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operadons
comercials. En ella, es regula com a mediador econòmic del complimentdel principi de
sostenibilitatfinancera regulat en l'artide 4 de la Ltei Orgànica 2/2012, el període legal de
pagamentotermini màximen quèlesadministradonspúbliquespoden procediral pagament
de les factures derivades dels seus contractes.
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En virtut d'aquestperíode legal de pagament l'Administradótindrà l'obligaciód'abonarel preu
dins dels trenta diessegüents a la data d'aprovadó de les certificacions d'obra o dels documents
que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis
prestats. Si bé, en cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administradó haurà
d'abonar al contractista els interessos de demora així com, la indemnització pels costos de
cobramenten elstermesprevistosen la Llei 3/2004, de 29 de desembre, perla qual s'estableixen
les mesures de lluita contra la morositat en les operadons comerdals.

Aixímateix, iperlarelacióentreelles, hauràd'avaluar-seelcomplimentdelanormativasobre
elperíodemitjàdepagamenta proveiclorsregulatenelReialdecret 635/2014, de25 dejuliol,
pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a prove'idors
de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de recursos dels règims de
finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostàha i
Sostenibilitat Financera.

Et període mitjà de pagament definit en aquest reial decret, mesura el retard e n el pagament
del deute comerciatentermes econòmics, com a indicadordiferentrespectedel període legal
de pagament.
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TERCER. La legislació aplicable és la següent:

- El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regulael règimjurídicdel control intemen
les entitats del Sector Públic Local.

- Els articles 213 i 218 del text refós de la Llei reguladora de lesHisendes Locals, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5de març.
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura etectrònica i creació del registiï
comptable de factures en el Sector Públic.
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificadóde la Llei 3/2004, de 29 de desembre, perla qual
estableixen mesures de lluita contra la morositaten les operacions comercials.
-La Llei "9/20.17, de8de novembre, de ContractesdelSectorPúblic, perlaqual estraslladena
l'ordenamentjurídicespanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de26defebrerde2014.
- L'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre HAP/2105/2012,
d'l d'ortubre, per la qual es desenvolupenlesobligacionsde subministrament d'informadó
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

-El Reialdecret 635/2014, de 25 deJuliolpelqualesdesenvolupalametodologiadecàlculdel
període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el
procedimentde retendóde recursosdelsrègimsde finançament, previstosen laLleiOrgànica
2/2012, de 27d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

L'artide 29. 4 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, estableixa més que en l'exercici del control
financerseran d'aplicació les normes de control financer i auditoria púbtica vigents a cada
momentperalsectorpúblicestatal.

En concret i en absència d'lnstrucció o Programa de Treball aprovat per la IGAE per al conjunt
de les Entitats Locals o per la pròpia Entitat Local atendrem, àdhuc no sent d'aplicació directa,
atrecollitalaResolucióde9defebrerde20181aqual, estableixelprogramadetreball, models,
metodologia i procediments per a la realització del citat controt, en l'àmbit dels departaments
ministerials i entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.

QUART. Quant a l'estructura, contingut i tramitadó-dels esmentats informes s'ajustarà a allò
que s'ha fixat en les normestècniques de control financer i auditoria dictades perla Intervendó
General de l'Administradóde l'Estati referenta això, en concret, estarem al que es disposa en
la Resoludóde 30 de juliol de 2015, de la Inten/enció General de l'Administracióde l'Estat, per
la qual esdicten instrucdons pera l'exercid del control fingncerpermanenti la Resoludóde 30
dejuliolde2015, de ta IntervencióGeneral de l'Administracióde l'Estat, perlaqual esdicten
instrucdons per a l'exercici de l'auditoria pública.

CINQUÈ. De conformitatambel queesdisposaen l'article 35del Reial decret 424/2017, de'28
d'abril, el resultat de les actuacions de control permanentes documentarà en informes escrits,
en els quals s'exposaran de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats, les
conclusions obtingudes i, en el seu cas, les recomanacions sobre les actuadons objerte de
control. Al seu torn, s'indicaran les deficiències que hagin de ser esmenades mitjançant una
actuació correctora immediata, havent de verificar-se la seva reatització en les següents
actuacionsdecontrol.

IU
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17141 Beltaire d'Emporda (Glrona)
a'untament bellcaire. cat

SISÈ. Elsinformesdefinitiusdecontrolfinancerseranremesosperl'òrganinterventoralgestor
directe de l'activitateconomicofinancera controlada i al Presidentde l'Entitat Local, aixícom, a
través d'aquest últim, al Ple perquè en prengui coneixement.

Tambéseranenviatsalsòrgansquepreveul'article5.2delReialdecret 424/2017, de28d'abril,
quan en aquests informes s'apreciï l'existència de fets que puguin donar lloc, indidàriament, a
les responsabilitats que en ell es descriuen, i a la Intervenció General de l'Administradó de
l'Estat, per a la seva integració en el registre de comptes anuals del sector públic regulat en
l'artide 136 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

SFTÈ. De conformitat amb el que es disposa en l'article 31 del Reial decret 424/2017, de 28
d'abril, relatiu a la planificaciódet control financer, l'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla
AnualdeControlFinancerquerecolliràlesactuacionsdecontrol permanentíauditoriapública
a realitzar durant l'exercici, en relació a aquestes artuacions de control, s'emet el següent,

1. INTRODUCCIÓ
INFORME

El present informe s'emet per part del secretari-ihterventor, d'acord amb les artuacions
previstesenelPlaAnualdeControlFinanceraprovatperaquestaentitatpera l'exercid2021,i
en concret, en reladó amb les següents artuacions recollides en aquest:

. Verificarel complimentdelstèrminisestablertsen la normativasobre morositat.

. Verificarel complimentdelsterminisestablertsen lanormativasobre el període miljà
dé pagament

. Verificar el compliment de les obligacions de remissió de la informació at Ministeri
d'Hisenda en els terminis establerts per la normativa àplicable

2. CONSIDERACIONSGENERALS

L'artivitat controlada és la relació d'operacions de pagament satisfetes tant dins com fora det
te. rmini legal establert i el grau de compliment de la normativa en matèria de morositat.

Les actuadons de control permanent dutes a terme comprenen les següents activitats:

a) L'examenderegistrescomptables,comptes, estatsfinance'rsoestatsdeseguimentetaborats
perl'òrgangestor.

b) L'examen d'operacions individualitzades i concretes.

c) La comprovació d'aspectes pardals i concrets d'un conjunt d'actes.

d) La verificació material de l'efectiva i conforme realitzaciód'obres, serveis, subministraments
i despeses.

e) L'anàlisi dels sistemes i procediments de gestió.

f) La revisió dels sistemes informàtics de gestió que siguin precisos.

ZE.I
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g) Altres comprovacions en atenció a les cararterístiques especials de les activitats
economicofinanceres realitzades per l'òrgan gestor i als objectius que es persegueixin.

i?
l.^
!l

Pertant,

-L'examen dels registres comptables de factures, per import i prove'idor

-L'examen d'expedients individualitzats i concrets.

-La comprovació dels pagaments realitzats.

3.0BJEaiUS 1 ABAST

D'acord amb el recollitenel PlaAnual decontrolfinancerd'aquestaEntitat, elsobjertiusde les
actuadons de control dutes a terme, són:

Verificarque l'entitatcompleixtant el període legal'de pagamentcom el període mitjà de
pagament a proveïdors.
Verificar que s'ha complert amb les obligacions de subministrament d'informació.

L'abastdelstreballs, establertperlalntervencióalmomentdeplanificarelstreballsdecontro],
es refereix a les àrees i procediments subjectes a revisió i es delimita en els següents:

. Comprovar, pertrimestres, els pagaments reatitzats dins i fora del període legal de pagament

. Comprovar, pertrimestres, tesfartures o ets documentsjustifícatius pendents de pagament
dins i fora del període legal de pagament, al final del període de l'exercici de referènda

2. Comprovarques'hanremèsal Ministerid'hisendaifundópúblicaelsinformesdemorositat
i del període mitjà de pagament a proveïdors a través de les plataformes corresponents]

4. DADES GLOBAL

Exercici 2021

^

"3

11
.§1

!S
111

ï. s»

IrTRIMESTRE

2n TRIMETRE

SrTRIMESTRE

4tTRIMESTRE

PMP(Dies)

10, 32

16,41

6,78

1, 16

S'obserya que el PMP a proveïdors es troba dins dels límits legals. (30 dies)

S'ha complert amb l'obligadó de remissió dels informes de morositat i del període mitjà de
pagament a proveïdors

Quant al compliment de l'obligació de la remissió de la informad. ó al Ministeri d'Hisenda, els
terminis han estat complerts tal com es consta en les dades que obren en l'OfídnaVirtual
d'Entitats Locals.

gil
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gE^giSS
PMP Y MOROSIDAD.

09-17-018-AA-OOO-Bellcaire d'Empordà (DIR3 L01170182) Enviarlncidenci

. > Inicio > Captura > PMP

Listado de periodos con datos PMP

Ejerddo:
,
2021

Ejeroicio Periodo

2021 Primertrimestre

2021 Segundo trimestre

2021 Tercertrimestre

2021 Cuarto trimestre

Pecha cierre
periodo Estado Acclones

30/04/2021 Flrmado en plazo !\ ^
31/07/2021 Firmado en plazo '\ ^ 8J

01/11/2021 Fimiado en plazo f\^a^J,

31/01/2022 Fimiado en plazo li.s ^L. Sj

Puede ver e) contenido ds un fchero xml de firma, cargando el fichero en: RemitePiN visor

- Elspagamentstotalsrealitzatsenel4ttrimestrede2021, hanestatde 79.046,51  , latotalitat
dels quals s'han realitzat dins del període legal de pagament i 0,00  fora del període legal de
pagament.
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- Les obligacionsreconegudespendentsdepagamenta finalsde l'exerdci 2021 ascendeixena
un importde 8349,70  , derivadesde l'informetrimestralcorresponentalquarttrimestrc, en
les quals s'està complintamb la sevatotalitatamb el termini lega 1 a la data de tancament, sense
existirobligacions pendents de pagament a finals de l'exerdci que s'estigui incomplint amb el
període legal de pagament a finaldel període.

5. CONCLUSIONS 1 RECOMANACIONS

De les actuadons de control realitzades, en l'àmbit de l'activitat controlada cal destacar com a
aspectes més significatius els següents:

- Que l'entitat compleix el període legal de pagament i PMP

En elstreballs realitzats derivats de les actuacions de control recollides en el present informe
s'han trobat les següents timitacions a l'abast:

- Falta disposar de més recursos econòmics, materials i personals. Per poderfer un millor
desglossamentmésexacteperpoderdeterminarquinessónlesfacturesquefanincrementarel
períodeielterminidepagament. Aixícomperpoderferunadeterminaciómésexacteiconcreta
d'aquest àmbit.
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- Encara que el període mitjà de pagament es compleix en escreix els terminis legals que
contempla l'ordenamentjurídic. Cal tenir i continuar amb una correcta planificacio de les
necessitats i despesesasatisferde forma permanent, aixícom lesdespeses de caràcterperiòdic
i repetitiu perplanificaraltresformes de contractació adequades a aquestes necessitats.

6. RESULTATS DELTREBALL

D'acord amb l'exposat es constaten els següents fets:

- Que l'entitat compleix el període legal de pagament

-Quet'entitatharemèsenterminialMinisterid'HisendaiFuncióPúblicaelsinformesatravés

de la plataforma corresponent

Sent les principals limitacions a l'abast produïdes les que a continuació s'enumeren:
- Disposarde més recursos econòmics i personals.
- Més suport d'altres administracions públiques
- Disposarde millors recursos materials resperteels programes que s'utilitzen perfer
lacomptabilitatde les factures i el seu registre.

Bellcaire d'Empordà, en datade la signatura electrònica.

1
L'Alcaldessa-Presidenta
Cecília Barnosell i Sabrià

i&
Es

s
II

DOCUMENTSIGNAT ELECTRÒNICAMENT

L'Alcaldessa Cecília Barnosell i Sabrià que dintre del control financeresfa aquest informe de
morositat anual, permetconstatatquel'AjuntamentdeBellcaired'Empordàcompleixambels
terminis per no generar morositat, a part que hi hagut algun trimestre que la ratio de dies ha
estat molt baixa, que s'intentarà anar reduint les ratios dels diversos trimestres.

í
.lt

5.0.- DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME ANUAL DELCONTROL FINANCER INTERN ANY 2021

Títol:
DACIÓ DE COMPTE DE L' INFORME ANUAL DELCONTROL FINANCER INTERN ANY 2021
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Text:
Expedient número: X2022000078
Matèria: Informe anual del control financer intern de l'any 2021

PROPOSTAD'ACORD
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Dació de compte de l'lnforme resum anual de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà
dels resultats del control intern, que s'estableix a l'article 213 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, de l'exercici 2021

D'acord amb el que s'estableix a l'article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic locat
(RCIL), l'òrgan interventor ha d'elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l'aprovació
del compte general, l'informe resum dels resultats del control intern que assenyala
l'article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

L'informe resum s'ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat en el curs del primer quadrimestre de
cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de
control financer i de funció interventora dutes a terme l'exercici anterior. L'expressió de
l'article 37. 1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte generat", ha de ser
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins
del procés d'elaboració, formulació i aprovació del comptegeneral i, pertant, la remissió
al ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser reatitzada abans del 30 d'abril de exercici
següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el
citatinformeresum.

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat, fent ús de les facultats atribuïdes
per l'article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució de 2 d'abril de 2020, per la que
s'estableixen les instruccions a les quals s'han d'ajustar el contingut, l'estructura i et
format de l'informe resum, així com la sol. licitud de l'informe prevj a la resolució de
discrepàncies i la remissió d'informació comptable i informes d'auditoria de comptes
anuals de les entitats delsector públic local.

En compliment del requerit pels artictes 213 deí TRLRHL i 37 del RCIL, la Intervenció en
ha elaborat l'informe resum amb els resultats més significatius derivats de les actuacions
de control intern realitzades durant l'exercici 2021, en les modalitats de funció
interventora, control permanent, auditoria pública i control financer de subvencions.

Per tot això, l'Alcaldessa/Presidenta proposa al ple de la corporació la dació en
compte del següent punt:

Unic.- Donar-se per assabentat de l'informe resum anual de l'Ajuntament de Bellcaire
d'Empordà emès per part del secretari-interventor en data 21 de març de 2022, dels
resultats del Gontrol intern, que s'estableix a l'article 213 del text refós dé la Llei
reguladora de les hisendes locats, de l'exercici2021, el contingut del qual es transcriu
tot seguit:

INFORMERESUMANUAL DE L'AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀDELS
RESULTATS DEL CONTROL INTERN, QUE S'ESTABLEIX A L'ARTICLE 213 DEL
TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE
L'EXERCICI 2021

I. INTRODUCCIÓ
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D'acord amb el que s'establèix a l'article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local
(RÇIL), l'òrgan interventor ha d'elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l'aprovació
del compte general, l'informe resum dels resultats del control intern que assenyala
l'article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de m^rç, amb el que s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

L'informe resum s'ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat en el curs del primer quadrimestre de
cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de
control financer i de funció interventora dutes a terme l'exercici anterior. L'expressió de
l'article 37. 1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", ha de ser
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins
del procés d'elaboració, formulació i aprovació del comptegeneral i, pertant, la remissb
al ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de l'exercici
següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el
citat informe resum.
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L'apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat ha de dictar les instruccions a les quals s'han d'ajustar el contingut, l'estructura i
el format de l'informe resum, i ha de crear un inventari públic que reculli els informes
rebuts de les entitats locals. Fent ús d'aquesta facultat, es dicta la Resolució de 2 d'abril
de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la que s'estableixen
les instruccions a les quals s'han d'ajustar el contingut, l'estructura i el formatde l'informe
resum, així com la sol. licitud de l'informe previ a la resotució de discrepàncies i la
remissió d'informació comptable i informes d'auditoria de comptes anuals de les entitats
del sector públic local.

En relació a la fuhció interventora, en sessió plenària de data de 30 de novembre de
2020 es va configurar el model a aplicar en aquesta entitat, informant sobre l'aplicació
del règim de control intern simplificaten els termes que preveuen els articles 39 i 40 del
RCIL inclosos en el Trtol V del RCIL, amb l'aprovació de la substitució de la fiscalització
prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l'entitat local pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, l'aprovació det règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l'exercici de la funció
Ínterventora i, finalment, l'adhesió a l'acord adoptat per la Diputacio de Girona, en sessió
plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11 d'abril de 2018), i a les seves
posteriors modificacions, referent a l'aprovació dels requisits bàsics del règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals adherits al Sen/ei
d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.

En matèria de control financer s'ha de destacar que el RCIL incorpora importants
novetats a causa de l'inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit
local. Aquesta modalitat de control flnancer té per objecte verificar el fúncionament dels
serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el
complimentde la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la seva
gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels
recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la
transparència, i pels principis d'estabiljtat pressupostària i sostenibilitat financera. El
control financer, així definit, comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria
pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del TRLRHL.
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Finalment, s'exerceix el control financer de subvencions sobre entitats col. laboradores i
beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les entitats que integren el sector
públic instjtucional d'aquesta entitat local, d'acord amb el que estabteix la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tot l'anterior, s'elabora aquest informe resum de l'ajuntament de Bellcaire
d'Empordà, que d'acord amb la Resoluciódel 2 d'abril de 2020, de la Intervenció General
de l'Administració de l'Estat per la que s'estableixen les instruccions a les que s'ha
d'ajustar el contingut, estructura i format del informe resum, aquest informe no inclou la
totalitat de les conclusions derivades de les diferents actuacions realitzades i que han
estat oportunament tramitades i trameses als seus destinataris, d'acord amb et
procediment establert en la normativa vigent, sinó que conté els aspectes més
significatius, ja sigui per la seva importàncía quantitativa o qualitativa, per produir-se de
forma reiterada o per la representativitat de l'àrea p procediment analitzat, derivats de
les actuacionsde control intern realitzades durant l'exercici 2021, en les modalitats de
funció interventora, control permanent, auditoria pública i control financer de
subvencions, amb l'objectiu de donar complimental que s'estableix en els articles 213
delTRLRHL i 37 del RCIL.

II. ABAST DE L'INFORME RESUM

11. 1 ABAST

Les actuacions de control realitzades al llarg de l'exercici 2021, agrupades en funció de
la seva modalitat, i que constitueixen la base per a l'el^boració d'aquest informe resum,
són les següents:

1. FUNCIÓ INTERVENTORA

1.1. Resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció.

S'han emès 113 informes de fiscalització o d'intervenció (Annex I), dels quals O
són amb objeccions, i finalment, s'han O resolucions i/o decrets contraris a les
objeccions efectuades per la Intervenció.

1.2. Resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a
l'opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Per a l'aprovació de les O resolucions i/o decrets contraris a les objeccions emeses
per la Intervenció, s'han sol. licitat O opinions a la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya i s'han aprovat O resolucions i/o decrets contrarisa
l'opinió d'aquest òrgan de tutela financera.

1.3. Acords adoptats pel ple de l'entitat local contraris a les objeccions
efectuades per la Intervenció.

S'han emès O infòrmes de fiscalització o d'intervenció, dels quals O són amb
objeccions, i finalment, s'han aprovat O acords contraris a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
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1.4. Acords adoptats pel ple de l'entitat local contraris a l'opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Per a l'aprovació dels O acords contraris a les objeccions emeses per la
Intervenció, s'han sol. licitat O opinions a la Intervenció General de la Generaljtat
de Catalunya i s'han aprovat O acords contraris a l'opinió d'aquest òrgan de tutela
financera.

1.5. Informes d'omissió de la funció interventora.

S'han emès O informe d'omissió de la funció interventora.
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1.6. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.

S'han emès O informes d'intervenció dels comptesjustificatius dels pagaments a
justificar, dels quals O són desfavorables.

1.7. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretesde
caixa fixa.

S'han emès O informes d'intervenció dels comptesjustificatius de les bestretes de
caixa fixa, dels quals O són desfavorables.

1.8. Resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.

En haver-se substituft la fiscalitzacióprèvia de drets i ingressos pel control inherent
a la presa de raó en comptabilitat, no s'han detectat anomalies en matèria
d'ingressos en l'exercici de la funció interventora.

2. CONTROL FINANCER

2. 1. Actuacions de control permanent no planificables (article 32. 1. d RCIL):

S'han emès O informes de control permanent no planificables, dels quals O s'han
. informat de disconformitat en no complir-se i/o acreditar-se a l'expedient alguns
dels aspectes revisats.

2.2. Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article 31.2
RCIL):

Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos durant
l'exercici són els que es mostren a continuació:

L'auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables
de factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei
25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden
retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de
les fases del procés, establerta en l'article 12.3 de ta Llei 25/2013.

- L'informe d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat
prevista l'article 12.2 de la Llei 25/2013.
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La verificació de l'existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o
béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària(compte
413, només per aquelles entitats excloses d'auditoria financera), d'acord amb
la DA 3. de la LO 9/2013, de control del deute comercial en el sector públic.

2.3. Actuacions de control permanent planificades seleccionades (article
31.2 RCIL):

Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessióde 30 de novembre de 2020
sobre l'aplicació del règim de control intern simplificat segons el que s'estableix en
els articles 39 i 40 del RCIL, no s'han previst actuacions de control permanent
planificades seleccionades per aquest exercici.

2.4. Actuacions d'auditoria pública (article 29.3 RCIL);

En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta
matèria.

2.5. Actuacions decontrolfinancerdelessubvencionsiajudesconcedides
(article 3.5 RCIL):

Atès que l'exercici del control financer de subvencions s'ha de modular per cada
entitat local d'acord amb els criteris d'eficàcia, eficiència i economia i materialitat,
no s'han previst actuacions en aquest matèria, per aquest exercici, en no detectar-
se riscos en aquest concepte.

11.2 MITJANS DISPONIBLES

Donat que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció d'aquesta
entitat no són suficients per afrontar la realització de les actuacions previstes, i que
aquestes actuacions tampoc es podran realitzar a través del corresponent procediment
de contractació de firmes privades d'auditoria ja que no es disposa de consignaco
pressupostària suficient per a procedir a la contractació de les mateixes, es fa constar
que no es podran dur a terme les actuacions previstes per estar en una situació de
mitjans insuficients per a poder-les realitzar.

En cas de ser necessari recórrer a mitjans externs per a la realització del contingut del
control intern, l'Ajuntament es dirigirà a les entitats supramunicipals pertal de recórrera
tècniques d'assistència tècnica municipal en aquest àmbit.

En última instància s'ha de tenir en compte allò previst en els articles 4. 3 i 34. 1 del RD
424/2017 on es fa constar que per a la realització de les actuacions de control financer,
seria necessària l'ampliació de personal de la Intervenció per poder realitzar més
actuacions de forma directa, i en el pressuposts'hauria d'haver consignat crèdit suficient
per la seva cobertura.

III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

111.1 CONCLÜSIONS

De l'anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de l'exércici 2021, se
n'obtenen les següents conclusions:
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1. FUNCIÓ INTERVENTORA

En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 30 de novembre de 2020
es va configurar el model a aplicar, amb l'aprovació de la substitució de la fiscalització
prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l'entitat local pel control inherent a la
presa de raóen comptabilitat, i l'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l'exercici de la funció
interventora.

Es pretenia poder exercir una millorfunció interventora, ja que té com a objecte miltorar
el control dels actes de l'Entitat Local que donin lloc al reconeixement d'obligacions i
drets, així com a la realització de pagaments i ingressos que d'ells es derivin i a la
inversió o aplicació en general dels fons públics, per assegurar que la gestió s'ajusti a
les disp'osicions aplicables en cada cas.

Ara que ha estat aprovada amb1 any d'experiència, s'exerceix una millor fiscalització
tants amb les despeses com els ingressos dels futurs exercicis.

Fet que ha suposat un increment d'informes de fiscalització o intervenció, passant de 21
informes l'any 2020 a 113 informes t'any 2021. Fet que s'exerceix un millor control
financer percomprovarel complimentde la normativa i de les directrius que els regeixen
i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera

2. CONTROL PERMANENT
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D'acordambl'article 29.2 del RD 424/2017, el control permanent s'exercirà sobre l'entitat
local. Amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions previstes en les normes
pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuiües
a l'òrgan interventor que s'indiquen a continuació.

Aquestes actuacions es realitzaran amb caràcter posterior i mitjançant tècniques
d'auditoria.
a) 2. 1. 1_L'auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables
de factures compleixen amb les condicións de funcionament que preveu la Llei 25/2013
i la normativa de desenvotupament i, en particular, que no queden retingudes factures
presentades al punt general d'entrada de factures electròniques, dirigides a òrgans o
entitats de la respectiva entitat, en cap de tes fases del procés, establerta en l'article
12.3 delaLlei 25/2013.

b) 2.2. 1_L'informe d'avaluació del complimentde la normativa en matèria de morositat
previst a l'article 12.2 de la Llei 25/2013.

c) 2.2.2_La verificació de l'existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o
béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413,
només sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d'acord amb la DA 3a de la
Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector
públic).

2. 1.2 Actuacions seleccionades
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Atès que aquesta entitat va informaral ple sobre l'aplicació del règim de control intern
simplificat, no es preveuen actuacions seleccionades de control financer (actuacions
planificades).

3. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS

El control financer de subvencions s'exercirà respecte dels beneficiaris i, si s'escau, de
les entitats col. laboradores per raó de les subvencions que es puguin concedir.

L'exercici del control financer de subvencions s'ha de modular per cada entitat local
atenent els criteris d'eficàcia, eficiència i economia i materialitat, i vist que no es detecten
riscos en aquest concepte, no es selecciona cap línia de subvenció per a l'exercici det
control financer de subvencions.

4. AUDITORIAPÚBLICA

En no existir cap entitat dependent no es preveuen actuacions en aquesta matèria.

111.2 RECOMANACIONS

Les recomanacions que es creuen pertinents per a resoldre les deficiències detectades
i/o per a introduir millores en la gestió, a través d'actuacions concretes a adoptar pel
propi gestor de l'expedient i/o actuació controlada, són les següents:

1. FUNCIÓ INTERVENTORA
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S'exerceix sobre t'Ajuntament i téper objecte controlar els actes de l'Entitat Local que
donen lloc al reconeixement de drets o a la reatització de despeses, així com els
ingressos i pagaments que se'n deriven, i la inversió o aplicació en general dels seus
fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seva gestió s'ajusta a les disposicions
aplicables en cada cas.
La funció interventora es vol caracteritzar per un control de legalitat, continua, formal,
material, amb caràcter previ, de forma individual per cada acte sotmès a control
A l'ajuntament de Bellcaire d'Empordà, el model de control intern es regula d'acord amb
l'aprovació del ple de novembre de 2020, fet que ha de millorar la funció interventora a
cada despesa de les diferents àrees (Contractació, personal, subvencions, patrimoni i
urbanisme)
En conseqüència, l'àmbit objectiu ü'aplicació de la funció interventora que es pretén
millorar, és el següent:

1

a) Personal: Comprovar que les retribucions fixes i variables de nòmina que s'aproven
i s'abonen s'ajusten a l'ordenament jurídic d'aplicació i als principis de bona gestió
financera.
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b) Contractació: Quant als contractes menors que se celebren any rere any per atendre
necessitats recurrents, permanents i previsibles, es recomana planificar la contractacD
a efectes d'adequar els terminis dè durada a la naturalesa de les diferents prestacions
(art. 28. 1 LCSP), i així poder tramitar amb la deguda antelació les licitacions que siguin
procedents, d'acord amb els proeediments que preveu l'article 131.2 de la LCSP.
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En aquest sentit, es recomana la licitació de totes les necessitats de despesa en què
s'ha excedit el límit quantitatiu i/o temporal del contracte menor, sempreque aquestes
necessitats segueixin existint.

Respecte a la pròrroga forçosa de contractes. Anàlisis de la incidència i origen de la
continu'ftat dels serveis i subministres esgotats els terminis.

c) Ingressos. Anàlisi de ta correcta aplicació dels tributs previstos a les ordenances
fiscals.
2. CONTROL FINANCER
El control financer, en el supòsits necessaris i determinats, es documentarà amb
informes escrits, en els quals s'exposarari de forma clara, objectiva i ponderada els fets
comprovats. les conclusions obtingudes i, en el seu cas, tes possibles recomanacions
sobre les actuacions objecte de control.
Així. mateix, s'indicaran les deficiència que haguessin de realitzar esmena mitjançant
una actuació correctora immediata, devent de verificar-se la seva realització en les
següents actuacions de control.
L'estructura, contingut i tramitació dels mencionats informes s'ajustarà a lo establert en
les normes tècniques de control financer i auditoria dictades per la Intervenció General
de l'Administració de l'Estat en relació amb el RD 424/2017.
3. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS

^IS
|s

B

- No abonar les subvencions per un import superior als justificants presentats.
- Fer un us adequat de les subvencions nominatives, si fos el cas obrint et procediment
de concurrència cpmpetitiva quan així pertoqui
4. AUDITORIAPÚBLICA

El no existir cap entitat dependent no es preveuen actuacions en aquesta matèria.

IV. DEFICIÈNCIES QUE REQUEREIXEN DE L'ADOPCIÓ DE MESURES
CORRECTORESATRAVÉS D'UN PÜ^D'ACCIÓ
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L'objectiu és assegurar un model eficaç de control intern que asseguri, amb mitjans
propis o externs,' el control efectiu d'almenys el 80% del pressupost general consolidat
de l'exercici mitjançant l'aplicació de les modalitats de funció interventora i de control
financer.

En el transcurs dels diversos exercicis posteriors i en base a una anàlisi prèvia de riscos,
s'haurà d'anar assolint el 100% d'aquest pressupost. Per assolir aquests objectius
s'hauran d'habilitar els mitjans necessaris i suficients a l'òrgan interventor.

Amb la finalitat de planificar l'execució d'aquesta modalitat de control, l'article 31 del RD
424/2017 estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control financer
(PACF) que recollirà totes les actuacions planificades de control permanent i d'auditoria
pública a realitzar durant l'exercici, és a dir, amb excepcióde les actuacions que derivin
d'una obligació legal que s'hagin de realitzar amb caràcter previ a l'adopció dels
corresponents acords (actuacions obligatòries no planificades).

Per tant, el PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació
(actuacions obligatòries planificades) i les que anualment es seleccionin sobre la base
d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les
prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles (actuacions planificades).
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També s'incorporarà en el Pla el control a realitzar sobre els beneficiaris i, si s'escau,
sobre les entitats col. laboradores, per raó de les subvencions i ajudes concedides que
es trobin finançades amb càrrec als seus pressupostos generals, d'acord amb el que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenGions.

Atès que a aquesta entitat li és d'aplicació el règim de control intern simplificat segons
el que s'estableix en els articles 39 i 40 del RD 424/2017, no es preveuen actuacions
seleccionades de control financer (actuacions planificades), però es detallaran en el Pla
les actuacions previstes en lesnormes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmicadel sectorpúblic local atribuïdes al'òrgan interventor (actuacions obligatòries
planificades).

En compliment de.l'exposat, s'ha elaborat el Pla que determini el marc de les actuacions
de control financer a realitzar durant l'exercici 2022.

V. VALORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ

En l'exercici anterior a què fa referència el control que s'inclou en aquest informe,
l'Alcaldessa/Presidenta de la corporació va elaborar el corresponent Pla d'acció previst
a l'article 38 del RCIL.

Bellcaire d'Empordà, en data de la signatura electrònica.

L'Alcaldessa-Presidenta
Cecilia Barnosell i Sabrià

[&.
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NUMERO
1

2

5

6

7

9

10
11

12

14

15

17

18
19

21

22

24

EXPEDIENT
X2021000005

X2021000006

X2021000034
1000038

X2021000058

X2021000059
X2021000069

X2021000074

X2021000074

X2021000089

X2021000091

X2021000093
X2021000093

X2021000088

X2021000107

X2021000107

NOM
Modificació de crèdit.

Majors ingressos
Contractació

concessió barlocal
social

Nòmines personal,
alcaldia i regidors/es.

Gener
Factures Gener
Factures Gener
Pòlissa entitat

financera
Localret

Liquidació Pressupost
2020

Nòmines personal,
alcaldia i regidors/es.

Febrer
Factures Març

Informe de control
intern anual

Reconeixement

extrajudicial de
factures

Reconeixement
extrajudicial de

factures
Reconeixement
extrajudicial de

factures

Factures Març
Factures Març

Reconeixement

extrajudicial de
factures

Modificació de crèdit

Modificació de crèdit
Modificació de crèdit

Nòmines personal,
alcaldia i regidors/es.

Març.
Contracte grup de
música. Nitjove.

Contracte grup de
música. Nitjove.

Contracte de grup de
música. Nit 'ove.

DATA
11/01/2021

20/01/2021

28/01/2021

01/02/2021
01/02/2021
03/05/2021

24/05/2021
2Z02/2021

26/02/2021

26/02/2021
15/04/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

25/03/2021
25/03/2021
23/03/2021

11/05/2021
11/05/2021
11/05/2021
25/03/2021

12/04/2021

12/04/2021

12/04/2021

°sl

III
lil
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25

27

28

30

32

33

35

36

37

38

40

43

44

47
48

X2021000107

X2021000107

X2021000107

X2021000107

7

X2021000107

X20210001 7

X2021000108

X2021000108

X2021000114

X2021000121

X2021000123

X2021000124

X2021000146
5

X2021000152
X2021000154

Contracte grup de
música. Nitjove.

Contracte grup de
música. Nitjove

Contracte grup de
música. Nitjove.

Contracte espectacle
infantils.

Contracte espectacle
infantils.

Contracte espectacle
infantils.

Coral La Tallada
. d'Empordà.

Coral La Tallada
d'Empordà.

Coral La Tallada
D'Empordà.

Reparació carrer
Bellaire.

Reparació carrer
Bellaire.

Reparaciócarrer
Bellaire.

Ordenances fiscals
2022

Nòmines personal,
alcaldia i regidors/es.

Abril
Factures Abril.
Factures Abril.

Contracte
d'arranjament camíde

La Tallada
d'Empordà.
Contracte

d'arranjament camíde
La Tallada

d'Empordà.
Contracte

d'arranjament càmíde
La Tallada

d'Empordà.
Modificació de crèdit.
Nòmines personal,

alcaldia i regidors/es.
Maig

Factures Maig.
Factures Maig.

Subvenció
espectacles

12/04/2021

12/04/2021

12/04/2021

15/07/2021

15/07/2021

15/07/2021

09/09/2021

09/09/2021

09/09/2021

12/04/2021

12/04/2021

20/09/2021

29/04/2021

29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021

29/04/2021

29/04/2021

26/05/2021
01/06/2021

01/06/2021
01/06/2021
30/08/2021
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49

51

52
53
54

56

58

59

61

62

64

66

69

71

73

X2021000154

X2021000154

X2021000164
X2021000164
X2021000168

X2021000169
T 1 III .

X2021000177

X2021000179

X2021000192

X2021000193

X2021000195

X2021000200

X2021000205

X2021000216

X2021000217

Subvenció
espectacles
Subvenció

espectacles
Subvenció

espectacles
Compte General 2020
Com te eneral2020

Nòmines personal,
alcaldia i regidors/es.

Juny.
Factures Juny
Factures Junv

Modificació

ordenança fiscal de
I'IBI.

ordenança fiscal de
I'IBI.

Modificació de crèdit.

Nòmines personal,
alcaldia i regidors/es.

Juliol.
Nòmines personal,

alcaldia i regidors/es.
Agost.

Factures Juliol.
Factures Juliol.

Reconeixement de
triennis.

Factures de 24 de
juliol al 12 d'agost.
Factures de 24 juliol

al 12 d'agost.
Facturesde 13
d'agostal 13de

setembre.
Factures 13d'agostal

13desetembre.
Contracte serveis

jurídics.
Modificació de crèdit.
Pressupost anys 2022

Contracte menor
dinamització Punt de

Trobada.
Contracte menor

dinamitzacióPuntde
trobada.

30/08/2021

13/09/2021

13/09/2021

15/06/2021
22/07/2021
23/06/2021

28/06/2021
28/06/2021
1 07 1

13/07/2021

13/07/2021
29/07/2021

26/08/2021

26/07/2021
26/07/2021
10/08/2021

12/08/2021

12/08/2021

13/09/2021

13/09/2020

13/08/2021

31/08/2021
08/11/2021
10/09/2021

10/09/2021

=!§.
=

s.
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74

75

77

78

80

81

82

84

85

87

88

91

at

X2021000220

X2021000220

X2021000221

X2021000230

'^1 III I

X2021000232

X2021000234

X2021000234

X2021000241

X2021000247

X2021000250

X2021000251

X2021000257

Contracte menor .
Proj.ecte PUOSC.

Tram turístic.
Contracte menor
projecte PUOSC.

Tram turístic.
Contracte menor
projecte PUOSC.
Tram comercial.
Contracte menor
projecte PUOSC.
Tram comercial.

Aportació econòmica
club esportiu.

Aportació econòmica
club esportiu.

Nòmines personal,
alcaldia i regidors/es.

Setembre.
Contracte menor

adquisició nevera Bar
Local Social.

Contracte menor
adquisició nevera Bar

Local Social.
Factures del 14 de

setembre al 4
d'octubre.

Factures del 14 de
setembre al 4

d'octubre.
Contracte menor

. dinamitzaciójuvenil.
Contracte menor

dinamitzaciójuvenil.
Diligència

d'embargament llar
d'infants.

^'ut econòmic per
pancarta donants de

sang.
Contracte menor

adquisició porteries i
cistelles pista

esportiva.
Contracte menor

adquisició porteries i
cistelles pista

esportiva.
Reconeixement

Trienni.

24/09/2021

24/09/2021

05/10/2021

05/10/2021

27/09/2021

27/09/2021

29/09/2021

27/09/2021

27/09/2021

06/10/2021

06/10/2021

21/10/2021

21/10/2021

21/10/2021

10/11/2021

25/10/2021

25/10/2021

23/11/2021
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92

93

95

96

97

99

100

102

103

106

109

X2021000258

X2021000259

X2021000261

X2021000269

X2021000278

X2021000282

X2021000285

X2021000289

X2021000289

X2021000297

X2021000301

Nòmines pereonal,
alcaldia i regidors/es.

Octubre.
Factures del 5

d'octubre al 2 de
novembre.

Factures del 5
d'octubre al 2 de

novembre.
Conveni distribució
d'aliments Baix Ter.

Contracte per
l'adquisició d'un
gronxador per

l'escola.
Nòmines personal,

alcaldia i regidors/es.
Novembre.

Contracte menor

pavimentació Mas
Rovires.

Contracte menor
pavimentació Mas

Rovires.
Contracte del servei

de telefonia.
Contracte del servei

de telefonia.
Factures del 3 de
novembre al 3 de

desembre.
Factures del 3 de
novembre al 3 de

desembre.
Contracte menor

adquisició cavalcada
reis.

Contracte menor
adquisició cavalcada

reis.
Modificació de crèdit.
Nòmines personal,

alcaldia i regidors/es.
Desembre i extra

Nadal.
Nòmines personal,

alcaldia i regidors/es.
Desembre i extra

Nadal.
Factures del 4 de

desembre al 20 de
desembre.

28/11/2021

04/11/2021

04/11/2021

12/11/2021

10/11/2021

29/11/2021

14/12/2021

14/12/2021

15/12/2021

15/12/2021

03/12/2021

03/12/2021

13/12/2021

13/12/2021

16/12/2021
28/12/2021

28/12/2021

21/12/2021
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110

111
112

113

X2021000301

X2017000136
X2020000035

X2020000087

Factures del 4 de
desembre al 20 de

desembre.
Adquisició Zòna verda
Adquisició de Ca La

Pepeta
Casal d'estiu 2021

21/12/2021

16/06/2021
22/07/2021

13/07/2021

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

L'Alcaldessa Cecília Barnosell i Sabrià manifesta el seu compromís amb el control financer i la
seva transparènda respecte a l'àmbit econòmic. S'ha de seguirtreballant en aquest àmbit.

El secretari-interventor posa de relleu que es va millorant any darrera any, fent l'informe més
complet, perquèrepresentilamillorímatgepossible. Peròquefaltentantrecursoseconòmics,
personals com materials per poderfer un informe encara més complet.

El Sr. Regidor Guillem Sobrepera Llonch exposa que encara que les regles fiscals estiguin
suspeses, nosignificaquenos'hagidecomplirell00%delcontrolfinancerenels3anysdesde
l'aprovació per primera vegada realitzada durant l'any 2020. Aquest aspecte s'ha de tenir
present.

L'Alcaldessa Cecïïia Barnosell i Sabrià, nosignifica que no es vulgui complirun 100% de control
financer, aras'hadetenirpreser«telsrecursosquedisposal'AjuntamentdeBelIcaired'Empordà,
perferaquestatasca.

6.0.- DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME ANUAL DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA 2021
CONTROL FINANCER INTERN 21032022

DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORMEANUAL DE LES RESÚLUCIONS D'ALCALDIA 2021 CONTROL
FINANCER INTERN 21032022

Text:

Expedient número: X2022000084
Matèria: Informe anual de les resoludons adoptades per la presidenta/alcaldessa.

Dació de compte de l'lnforme anual emès per la Interoendó general de l'Ajuntament de
Bellcaire d'Empordà, relatiu a les resolucionsadoptades pel president/alcaldede l'entitat 1 ocd
contràries a les objeccions efectuadeso, si s'escau, a l'opinió de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya, les principals anomaties en matèria d'ingressos, els informes
d'omissió de la funció interventora i els resultats del control de Is comptes a justificar i de les
bestretes de caixa fixa, de l'exercici 2021

D'acord amb elsarticles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendeslocals (TRLRHL) i 15.6 de I Reial decret
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424/2017, de 28 d'abril, pel que s'aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del
sector públic local (RCIL), l'òrgan interventor, en ocasió de la dació de compte de la liquidadó
del pressupost, ha d'elevaral ple l'informe anual de totes les resolucions adoptades pel
president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s'escau, a l'opinió de
l'òrgan competent de l'administracio que tingui la tutela financera al qual s'hagi sol. lidtat
informe, aixícom un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.

A més, l'article 28.2 del RCIL estableix que els informes d'omissió de la fundó interventora
emesosdurantl'exercicis'hand'indoure, també, enl'esmentatinformeanualques'had'elevar
al ple.

/

Finalment, encomplimentde l'artide 27. 2 del RCIL, en un puntaddidonal de l'informeanual
s'han d'indoure ets resultats obtinguts del control dels comptes ajustificaride les bestretes de
caixa fixa.

D'acord amb elsesmentatsartides 218. 1 delTRLRHL i 15. 6 del RCIL, i atèsque la liquidadódel
pressupost ha estat aprovada per Resolució de data 15 de març de 2022 (2022DECR000074) i
que de la mateixa es dona compte en el ple del mes de març de l'ajuntamentde Bellcaire
d'Empordà.

Per tot això, l'Alcaldessa/Presidenta proposa al ple de la corporació la dació en compte del
següentpunt:

\

Únic.-Donar-seperassabentatdel'informeanualdel'AjuntamentdeBellcaired'Emporciàemès
per part de la secretaria-intervencióen data 21 de març de 2022, relatiu a les resolucions
adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objecdons efectuades, les prindpals
anomaliesen matèria d'ingressos, elsinformesd'omissióde tafunció interventora i els resultats
del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l'exerdd
2021, amb la informació que es transcriu tot seguit i que es concreta en l'Annex I:

.u>

l:s

s
15

í^
sis
ilt

iil
3@i
u
m

ai

FONAMENTSJURÍDICS

- Reial decret legislatíu 2/2004, de 5 de març, amb el que s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes tocals (TRLRHL).
Reial decret 424/2017, de 28 d'abrit, pel que s'aprova el règimjurídicdel control intem a
les entítats del sertor públic local (RCIL).

INFORME

La finalitatd'aquest informe, doncs, és informarde les resolucions adoptades pel president
contràries a les objeccions efectuades o, si s'escau, a l'opinió de la Intervendó General de la
Generalitatde Catalunya, de. les principalsanomaliesen matèria d'ingressos, dels informes
d'omissióde lafundóinterventora i dels resultatsdel control dels comptes ajustificari de les
bestretes de caixa fixa, amb l'objertiu de donarcompliment al requerit pèls artides 15, 27. 2 i
28.2 del RCIL i 218.1 del TRLRHL.

A continuació es mostra la informació requerida en la normativa vigent de l'exercid 2021:
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1) Resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions
efectuades per la Intervenció.

- S han emès 113 informes de fiscalització od'intervenció, dels quals cap ésamb objeccions,
i pertant, no s'ha aprovat cap resolució i/o decretcontrari a les objeccions efectuadesper
ta Intervendó.

2) Resolucions adoptades pel président de l'entitat local contràries a l'opinió de la Intervendó
General de la Generalitat de Catalunya.

- Nos'hanemèsinformesdefiscalitzadóod'intervencióambobjecdonsjpertant,nos'ha
aprovat cap resolució i/o decret contrari a l'opinió de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.

".!

3) Infórmes d'omissió de la funció interventora.

- S'han emès O informes d'omissió de la funció interventora, el detall dels quals consta a
l'Annex I d'aquestinforme.

4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.

-Nos'hanemèsinformesd'intervenciódelscomptesjustificatiusdelspagamentsajustificar.
5) Resultats del control dels comptes justificatíus de les bestretes de caixa fixa.

- No s'han emès informes d'intervenció dels comptesjustificatius de les bestretes de caixa
fíxa.

6) Resum de les principals anomalies detertades en matèria d'ingressos.

II
ts

En haver-se substitu'rtlafiscalització prèvia de drets i ingressos pel controlinherenta la presa
de raó encomptabilitat, nos'handetectatanomaliesen matèriad'ingressosen l'exerddde
la funció inten/entora.

DOCUMENTSIGNATELECTRÒNICAMENT

.i&
li

II

II!

!t
l.ll

III
sll

l^t

m



ACTA_PLE SECRETARIA GENERAL 1 INTERVENCIO X2022000089

Codi Segur de Veriflcació: 008a2399-13d6^381-a254-1538ec19ca20
Origen: Administració
ldentifIcadordocumentoriginal:ES L01170182 2022 17173387
Data d.impressià: 08/06/2022 12:0^50
Pàgina 31 de 50

SIGNATURES

1.- JORDI QUINTANA COSTA (SIG) (Secretari - Interventpr), 31/05/2022 09:52
2.- CECILIA BARNOSELL SABRIA (S'IG) (AIcaldessa), 31/05/2022 21:41

AIUNTAMENT DE BELLCAIRE D.EMPORDÀ
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ANNEX I - Detall de les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les
objeccíons efectuades o, si s'escau, a l'opiníó de la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, dels informes d'omissió de la funció interventora i/o dels resultats del control dels
comptes justifícatíus dels pagaments a justificar í de les bestretes de caixa fixa de l'exercici 2020.

1) Resolucionsadoptades pelpresidentde l'entitatlocal contràriesa lesobjeccionsefectuadesper
la Intervenció.

Número

d'expedien
t

Modalitatdela

despesaitipus
d'expedient

Organ

competent
dela

despesa

Fase de la

despesa
objectada

Data de

l'objecci
ó

Importde
l'objecció

Aplicació
pressupostàr

ia

Cau

Reqi
inl

2) Resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a l'opinió de la Intervendó
General de ta Generalitat de Catalunya.

Número

d'expedien
t

Modalitatde. la

despesa i tipus

d'expedient

rgan
competent

dela
despesa

Fase de la

despesa

objectada

Data de

l'objecci
ó

tmportde
l'objeçdó

Aplicació
pressupostàr
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Cau
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3) Informes d'omissió de la funció interventora.

N
Número

d'expedien
t

Modalitatdela Òrgan ,__. ^j. Aplicadó
despesaitipus competentde ,;L'.'.11'j^^ pressupostàr
d'expedient ladespesa . CA^U. cnl ;a

Data de
l'informe
d'omissió

Motiudel'oi
de lafun
intervent

4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
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Número Modalitatde la ,»_^. ^ *"!;"""

; d-expedien d^^pus Datade l'informe ^.^ p^;^,, Resultatde lainte
t
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5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.
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Número

d'expedien
t

Modalitatdela

despesaitipus
d'expedient

Datadel'informe
Importde

l'expedient
Aplicació

pressupostària Resultatdelainte

L'Alcaldessa Cecília Barnosell i Sabrià exposa que aquest any no hi hagut cap causa d'omissió
d'intervenció que hi hagi constància. Va en línia amb l'anterior informe.

7.0.- PROPOSTA D'ACORD MODIFICACIÓ LÍMIT 1 CANVI DE SISTEMA DE GESTIÓ PMU3

ACORD MODIFICACIÓ LÍMITI CANVI DESISTEMA DEGESTIÓ PMU3

Expedient número: X2022000050

Antecedents.

En data de 7 defebrerel Sr. NSMamb NIF: XXX093XXF, Sr. ESI amb NIF:XXX757XX-M, Sr. JSI amb
NIF:XXX932XX-M, Sr. JMSMamb NIF:XXX156XXMi en representaciódeJSN i MSN. Amb registre
d'entrada E2022000224 a l'Ajuntamentde Bellcaire d'Empordà
Una part dets propietaris dels terrenys inclosos dins del PMU3, han entrat instànda a
l'Ajuntamentde Bellcaire persol. licitarque s'estudii la possibilitatde modificarl'àmbit del
PMU3, de manera que una part colindant amb una finca seva urbana, pugui exdoures de l'àmbit
del PMU3.

Es justifica l'exclusió de part de les finques indoses dins el PMU3, per tal de garantir unes
condidons urbanístiques apropiades, per la consolidadó de la finca urbana, que es troba ja
edificada.

La proposta que es planteja, és d'exdusióde partde lesfinquesdel àmbitdel PMU3, passant
aquestesaserconsideradeszonadeverdprivat, sensesuposarunaugmentde. l'edificabilitatde
lesfinques.

Eï
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LtMITENTREB-PMU-31
EOIFICACÍÓEXISTENT.

'^
Sup.= Y
t527^Bl-^-
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Lfmit actualdel PMU3 respecte la fínca urbana.
PMU3

Proposta de modificació dellímit de
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En línia als informesemesos per part de l'arquitecta municipal i el secretari-interventorde
l'Ajuntamentde Bellcaire d'Empordà.

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Bellcaire d'Empordà aprovat definitivament per la
ComissióTerritorial d'Urbanisme de Girona en la sessió del 29 de Juny del 2005, contempla
diversos àmbits de desenvolupament i execució en sòl urbà.

Dins d'aquests àmbits de desénvolupament, que estan regulats a l'Artiçle 89 POUM, s'hi troba
el Pla de Millora Urbana número 3 (PMU-3). Carrer Segalars.

Aquestcanvisuposaunadisminuciódelsòlurbàperpartdelspropietarisquehanpresentatla
sol. licitud, fetque disminuiràl'edificadóo construcció peraquestspropietarisdelsterrenys
edificables que puguin tenir en aquest PMU3, fet que la superfície urbana del PMU3 serà
inferior, ja que hi ha un increment de zona verda, en aquest cas privada.
En base l'artide 97. 2 TRLUSC, respecte la sol. licitud efectuada, no comporta un augment
d'edificabilital, ni densitatde l'ús residencial o de la intensitatdels usos o latransformacióglobal
delsusosprevistosanteriormentenelsupòsitqueelplanejamentanteriornos'hagiexecutati
es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s'hagi adjudicat la concessió de la gestió
urbanística
Tampocentra en contradicdó amb els principis de desenvolupament urbanísticsostenible.
Es considera que no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en els
supòsits següents: Quan no es dona un complimentadequata les exigències que estableix
l'artide 98. 1TRLUC amb relació al mantenimento disminució de la superfície i de la funcionalitat
dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament
urbanístic com a sistemes urbanístícs generals o locals.
Aquestsdiferentssupòsitsnos'ajustenenelsupòsitdefetcorresponent. Pertant, lasol. licitud
no contradiu els articles 97 i 98TRLUC.

Respectealaprojeccióadequadadelsinteressospúblics, enaqu. estcasl'AjuntamentdeBellcaire
d'Empordàpotassumirlasol. licitudiformularlamodificaciópuntualdetPOUM, d'acordambel
que determina l'article 101.3 TRLUC.
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Pertant, el fetque existeixen diversos plans de millora urbanaamb altres propietarjs, aixícom
veïns i veïnes del municipi quees poden trobaren una mateixa situació, pet qual poden formular
una proposta semblant, ambel seu projecte, si fos el cas. Pertot això, fa que s'hagi d'efectuar
exposició pública prèvia perseguiramb la tramitació.
El mateix temps, i en la mateixa línia que menciona els informes de l'arquitecta municipal i el
secretari-interventor, es pot plantejarel canvi del sistemade gestió d'aquest Pla de Millora
Urbana número 3, aprofitantla tramitació que és pot produirper modificarpuntualmentel
POUM, actualment està en sistema de cooperació

És possible fer-la d'ofici en base a l'article 129 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'Urbanisme.

L'Ajuntamentde Bellcaire d'Empordà, én data30 de setembre del 2015, va aprovar l'acord del
Ple de modificació del sistema d'actuació dinsl'àmbit del PMU-3 mitjançantel canvi de sistema
de reparcel. laciópercompensadóa un de cooperació, deconformitat amb el que disposa
l'artidel39de!TRLUC. .

El fet que en cas que hi hagués una execució urbanística del PMU3 de Bellcaire d'Empordà, el
qual les despeses urbanístiques superen el pressupost municipal de l'Ajuntament de Bellcaire
d'Empordà, potsuposarque no es disposin ni dels recursos econòmics ni personals ni màterials,
aixícomprovocarunincomplimentdel'estabilitatpressupostàriailasostenibilitatfinanceraen

els pressuposts municipals. A partde contradirel prindpi de prudència financera.

L'execució de les obres i els serveis, en referència un pressupostcalculat a l'any 2016:1. 794. 664

  
IVA indòs, suposa un 200% del pressupost munidpal mitjà dels diversos anys de l'Ajuntament

de Bellcaire d'Empordà.

Pertot això, considerantque el sistema de compensació bàsica serà mésàgil i còmode perals
propietaris, iquel'administraciópodràeconomitzarentempsirecursostantdepersonalcom
econòmics, s'estima adient modificar la modalitat del sistema d'actuació vigent èn el PMU3,
passant-lodesistemadecooperadóa sistemadecompensacióbàsica,d'acord ambel previst
als articles 130 i següents del TRLUC i els artides 129, 170 a 173 Decret 305/2006 RLUC.

Legislació aplicable

-Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat perDecret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

-Reglamentde la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de 18

dejuliol.

- L'article 22.2.c) i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de

Règim Local.

3^1
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AIUNTAMENTDE BELLCAIRE D.EMPORDA
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Vistquantantecedeix, s'hadeprocedirlasevaaprovadóperpartdelPled'aquestAjuntament,
de conformitat amb el previst en l'artide 22. 2. c) i 47. 2. 11) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases. del Règim Local, per majoriaabsoluta dels membres presents.

Vistels informesde l'arquitectamunicipal i el secretari-interventorde l'Ajuntamentde Beltcaire

d'Empordà,

Pertotaixò

S'ACORDA

PRIMER.-Admetrelasol-licitudendatade7defebrerelSr. NSMambNIF:XXX093XXF,Sr. ESI

amb NIF: XXX757XX-M, Sr. JSI amb NIF: XXX932XX-M, Sr. JMSM amb NIF: XXX156XXM i en

representadódeJSN i MSN. Amb registred'entrada E2022000224 a l'Ajuntamentde Bellcaire
d'Empordà

IB
E.SS

ffl

SEGON.- Sotmetre a exposició pública prèvia durant 1 mes, perquè es puguin presentar

propostes amb característiques similars a la sot. lidtud de zonaverda privada o respecte aquells
veïns i veïnes que es trobin en una mateixa situació.

TERCER. - Sotmetre a exposició pública prèvia durant 1 mes respecte el canvi de sistema de
gestió urbanística de cooperació a compensadó bàsica del PMU3.

QUART.- Notificar als propietaris del PMU3, per si volen fer al. legacions o suggeriments que
considerin oportuns.

§?

CINQUE. - Publicaraquest acord en el BOP de Girona, a la pàgina web municipal i al tauler
d'.anunds de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà.
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L'Alcaldessa Gecília Barnosell i Sabrià exposa que es va presentar una sol. licitud per passar sol
urbà a zona verda privada, fet que fa disminuir els metres quadrats d'urbà del PMU-3 de
Bellcaire d'Empordà, el fet que els informes de l'arquitecta i el secretari són favorables, cal
realitzar una exposidó pública prèvia per si hi ha alguna altre veí o veïna del municipi que
l'interessiaquestsupòsitdefet. Tambés'aprofitapercanviarelsistemadecooperacióalsistema
de compensació bàsica.

Tambéfaesmen que cal unPOUM nou al municipi de Bellcaired'Empordà perlesdificultats que
hi ha per l'accés de l'habitatge i el desenvolupament urbanístic.
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Per part del secretari-interventorexposa que el canvi de sistema de cooperació al sistema de
compensació bàsica permet que els propietaris tinguin la iniciativa, que fíns ara la tenia
l'Ajuntament, en un PMU que superava en escreix el pressupost munidpal, fa que sigui molt
dificultós el seu desenvolupament urbanístic, ja que no disposa dels mitjans personals ni
econòmics. Amb aquest canvi, seran els veïns que decidiran si ho porten a terme la seva
execució.

Aprovat per 6 vots a favor (Cecilia Barnosetl Sabria, Josep Molinas Nadal, David Font Saballs,
Catalina Font Roura, Jordi Antunez Callis, Guillem Sobrepera Llonch)

8.0.- PROPOSTA D.ACORD PRÒRROGA CONTRACTE CONCESSIÓ BAR LOCAL SOCIAL

ACORD PRÒRROGA CONTRACTE CONCESSIÓ BAR LOCALSOCIAL

Expedient núm.: X2021000006
Procediment: Pròrroga contracte de concessió de serveis.
Assumpte: BarLocal Social

Antecedents de fet

Expedient

Resolució

X2021000006

PLEMUNICIPAL

Procediment

Data

Ordinari

29 de març de 2021

Tipus de Contracte: Concessió de serveis

Objerte del contracte: Gestió i explotació del bar Local Social de Bellcaire d'Empordà i
dinamització cultural del seu espai.

Procediment de contractació: Obert ipus de Tramitadó: Ordinària

Codi CPV: 55410000-7 -Serveis de gestió de bars

Interessada: Meritxell Pérez Vilalta NIF: 38148206-S

Garantia Definitiva: No GarantiaComplementària: No

Data de Formalitzadó: 8 d'abril de 2021

Datad'lnicid'Execució:9d'abril de 2021 Duradamàxima:5anys(lany+2anys+2 anys)!

L'òrgan de contractació i la Sra. Meritxell Pérez Vilalta NIF: 38148206-S, van subscriure la
formalització del contracte en virtut del qual es comprometien a executarel contracte amb
estricta subjecció a les cararterístiques establertes en el contrarte i plecs i prescripcions
tècniquesidinsdetsterminisassenyaiatsenaquest, aixícomlapossibilitatdelasevapròrroga.

Les característiques del citat contracte són:

L'objecte del contracte:
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AIUNTAMENT DE BELLCAIRE D.EMPORDA

n. Cointes d'Empürtes nihn. 1
Tel. 972 78 8105
17141 Bdtcalr. e d'Empordà (Sirona)
auntanwnt bellcaire. cat

Es la gestió i explotadódel barLocal Social de Bellcaire d'Empordà i dinamització cultural del

seuespai. Laconcessióinclou:-Espaiinteriordel bar-Üsde laterrassadel bar.

Lestasquesadesenvoluparsónlessegüents:-Serveidebar-Dinamitzadóculturaldel'espai.

- Neteja (Els materials de neteja (lleixiu, sabó, etc. ) i material sanitari (paper higiènic, bosses

d'escombraries, etc. ) seran aportats per l'adjudicatària.

El termini d'execució. del contracte:

Data inici (Prevista)

Datafinal

Durada

9 d'abril de 2021

9d'abrilde2022

lany

m

jl

i!
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La durada del contracte escomptarà a partir de l'endemà al de la formalitzadó del contracte o
des de la data fixada en el document contractual.
El contracte podria prorrogar-se:

Termini

Descripdó

2anys

Es preveuen2pròrroguesde2anys. Fetquefa untotaldelcontractede
5 anys.

Que s'han produït els següents fets que aconsellen la pròrroga del contracte:

A causa de que hi ha un bon funcionamentdel Bar Local Social, a part qué el sector de la

restauració ha estat duramentcastigat pel COVID-19, així com les limitacions i restriccions, fet

que ha estat un any complicat.

A més que feiatemps que no estava funcionant de la forma que ho fa ara, ja que es pot

comprovarquelagentdelmunidpideBellcaired'Empordàigentd'altresmunicipisdel'entom

hi van.

S'ha fet un seguiment, àixícom reunionsamb la contractista i el regidor responsable, de com

anar millorant certs aspectes del funcionaroent del Bar Local Social.

Es justifica la necessitati la idoneitat de la continurtaten la prestadódel servei, de conformitat

amb l'artide 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes delSector Públic, per la qual

estraslladenal'ordenamentjurídicespanyollesDirertivesdelParlamentEuropeuidelConsell

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrerde 2014.
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AIUNTAMENT DE BEU.CAIRE D.EMPORDA

Pl Coffttw d'Emixiries num. i,
Tel. W2?8Slt»S
17U1 Bellcaire d'Empordà (Girona)
auntament belkalre. cat

D'acord amb el valor estimat del contracte fixat en el Plec de Clàusules Administratives

Particulars:

Valorestimatdel contracte: 9.000 
Pressupost base de ticitació inicial: 9.000 IVA%: Exclòs// Definitiva: 24. 600 IVA%: Exclòs
El preu del cànon anual del contracte a pagar a l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà és: 4.920
euros IVA Exclòs, mensualment suposa: 410euros IVA Exclòs.
Pertant, el ser una pròrroga de 2 anys el preu total serà de 9.840euros IVA Exclòs.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe deSecretaria, i de eonformitatamb
allò que s'ha fixat en la Disposició Addidonal Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembrc, de
Contractes del Sertor Públic, per la qual es traslladen a l'ordenamentjurídicespanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, queestabteixquel'òrgancompetentésel pledel'Ajuntamentde Bellcaire d'Èmpordà.

Pertotaixò,

S'ACORDA

PRIMER. Aprovarlapròrrogadelcontractedescritenelsantecedents,perunterminide2anys.
més, fins et 9 d'abril de 2024, de conformitat amb allò que s'ha fixat en el Plec de Clàusules
Administratives que regeix el contracte.

SEGON. Notifícàr al contrartista l'aprovació de la pròrroga, amb indicació dels recursos
pertinents.

TERCER. Publicar-ho a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya. Així, aam
també en els organismes corresponents segons la legislació vigent.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

L'Alcaldessa Cecília Barnosell i Sabrià exposa que s'ha de prorrogarel contracte de concessiódel
Bar Local Social, ja que ha transcorregut el seu Ir any, ara la pròrroga serà de 2 anys, que hi
hagutunareunióentrel'equipdegovernielsregidorsdel'oposidó,ques'hanposatencomú
certs aspectes a millorar i punts que s'han de complir, que properament hi haurà una reunió
amb els concessionaris del Bar Local Social per posar-les de manifest.

El senyor regidorJordi Antúnez Callis 'Tonet" agraeix la xerrada amb alcaldia, així com ha
mostrat lesseves propostesque s'han de millorar, aixícom fer un control entre tots. Pertat que
el Bar Local Social torni a funcionar com cal.

L'Alcaldessa Cecília Barnosell i Sabrià amb el COVID-19 hi hagut moments difídls en la
restauració, quecalgenerarelmillorfuncionamentpossible, aixícommillorcertsaspectesGom
la dinamització del Bar Local Social.
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AIUNTAMENT DE BEU.CAIRE D'EMPORDA

Pl Comtes d'Empúrles nuni. 1
Tel. 9727S81(S
17Ï41 BéUcaire d'Empordà (Girona)
auntamwrt tïeltealfe. ta

Aprovat per 6 vots a favor(Cecilia BarnosellSabria, JosepMolinasNadal, David FontSaballs,
Catalina Font Roura, Jordi Antunez Callis/Guillem Sobrepera Llonch)

9.0.- DONAR COMPTE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D'INFANTS DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ

DONAR COMPTE CONSTITUCIÓ DELCONSELL D'INFANTS DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ

La cònstitució del Consell Municipal d'lnfants (en endavant CMI) és un òrgan consultiu i de
participació de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà format per infants que estudien a les
escolesdel municipi.

La relació del CMI amb l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà s'estableix a través de la
Regidoria d'educadó

. É 1.1

III
!^

3tt

L'objectiu principalés promoure la participadóactiva dels nens i les nenesen laconstrucdó,
eldesenvolupamentitamilloradelmunicipi, partintsempredelsprindpisquesustentenels
drets dels infants.

EIConsellMunidpald'lnfantselshadepermetrelaparticipacióal'horad'expressarlesseves
opinions i els seus interessos en tots aquells assumptes de la vida del municipi que els
afecten,

".!

ÍS.

La participadó ciutadana es troba a la base de la dinàmica democràtica i de la governança,
que avança, cada cop més, cap a un model relacional en què les administracions públiques
necessitendelacomplicitatilacol. taboraciódetotselsagentssocialsienelqualelsinfants
no poden ser una excepció.

La Convenciódelsdretsdelsinfants,aprovadaperlesNadonsUnidesel20de novembrede
1989, atorgaalsnensi lesneneseldreta expressarlessevesopinionsiqueaquestessiguin
tingudesencompte entotselsassumptesqueelsafectin, aixícometdretd'opinar, eldret
d'expressiója llibertatde pensament, la llibertatd'associació i el dreta rebre una informadó
adequada.

i.s

@s

i.^.

El Conselld'lnfantshadeserun espaiinstitucionalquepermetl'exerddd'aquestsdretsen
el marcpolíticmunicipal.

Prendre partenlesdinàmiquesdeconsultai de participacióde)municipifaque elsinfants
es sentin reconeguts com a ciutadans i que, des d'aquesta posició, creixin sentint-se partde
la ciutat i del municipi i formin laseva identitatcívica. Segurque amb la sevavisiófaran de la
Seu un lloc molt millor, i en el futurtindran cura d'elt i el defensaran.

Pertot això, s'ha de donarcompte al Ple municipal de Bellcaire d'Empordà, respecte de la
seva acta constitutiva i el seu I Primerconsell d'infants.

;11UJm.ls.@§
i.sl

A part, que és remetrà una còpia als ens/òrgans pertinents, pera possibles col. laboracions
i/o subvencions o altres relacionats.
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SIGNATURES
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AIUNTAMENTDE B&LCAIRE D.EMPORDÀ

Pt. Comtes dïmpiiries nilm. i.
Tel. 972?SS10S
17141 BeDcaire d'Empordà {Girona)
auntament belkalre. cat

ACTA DE IA SESSIÓ CONSTITUTORIA 1 PRIMER CONSELL D'INFANTS

Identificació de la sessió:
Caràcter: Sessióconstjtutoria Consell d'lnfants
Data:7defebrerdel2022
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA.
Hora d'inici: 15:30 hores
Horadefi: 16:30 hores

Lloc: Sala de Plens de l'ajuntament.de Bellcaire d'Empordà -Sala 1 d'octubre

Hi assistéixen:

(perpartdel'Ajuntament, perfer-neactei primeraconstitució)
Sra. CecHia Barnosell i Sabrià - alcaldessa

Sr. Josep Molinas Nadal - regidor
Sr. David Font i Saballs - regidor
Sra. Catalina Font i Roura - regidor
Sra. Nuria Rodríguez Farrarós -membre de Junts per Bellcaire
Sra. Lluïsa Montroig Amer- membre de Junts per Bellcaire

(perpartdel'escola-cide mitjà, alumnesde 3eri4art)
Sra. Lluïsa Piferrer (directora Escola el Rajaret de Bellcaire d'Empordà)
A. M (9 anys)
J. V(9anys)
J. L(9anys)
E. C (9 anys)
O. A(9anys)
J. R(9anys)
E. R. (9anys)
N. R. (8anys)
E. C. (9anys)
LL. R(9anys)

Excusen absència:

(per part de l'Ajuntament)
Sr. Jordi Danés i Brunsó - regidor
Sra. Judith Cobena Guàrdia - membre de Junts per Bellcaire
Sra. GlòriaOlivéCasino-membredeJuntsperBellcaire
Sra. Mercè Noveil Clausells-membredeJuntsperBellcaire
Sr. JordiAntúnezCaIlis-regidoroposició
Sr. GuillemSobrepera Llonch -regidoroposidó

Sr. Jordi Quintana Costa (secretari)

'ïsi
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AIUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Pl. Comtes d'Empúrtes niim, 1
TO. 972788KB
17UI BeUcaíre d'Empordà (6[rona)
auntainent faelirafre. cat

L'alcaldessa comprova queexisteixel quòrum necessari i dona per iniciada la sessió constitutoria
del Consell d'lnfants.

Primer. Presentació de membres del consistori.

Desde lataulade plens, i ambelsalumnesdé3eri 4art com a membresassistentsalasala,
l'alcaldessa espresenta i dona pas a presentar-se a la resta de membresassistents del consistori.
Cadascun dels membres es presenta i explica de forma genèrica la seva àrea de regidoria.

Seguidament, l'alcaldessaexplicadeformagenèricaquèésunajuntament. Quielcomposa, oom
i cada quan s'escullen els seus membres, tessevesfuncions i l'organigrama i fundonament
general.

Explica també, quina és la feina d'un ajuntament i la línia d'equip de gestió que segueix et
consistori actual.

Aquestconsistori, téperobjectiuprincipaleltreballenequipamblaimplicadódelméspetital
mésgran.

v
ts

li
:R
.üt

Segon. Consell d'lnfants - què és?

L'alcaldessa explica, què és un consell d'infants.

Els explica a trets generals com es constitueix, com es traspassen els encàrrecs, el
desenvolupamentde lessol. licitudsi/oprogramad'artivitatsiel posteriortreball i presentaaó
al Ple municipal de les propostes elaborades pel Consell d'lnfants.

Els fa menció a trets generals dels objertius d'aquesta constitució.
Comaobjectiusprincipals, hihaeldefomentarlaparticipació, milloradelpobleincorporantel
punt de vista de. lsinfants, promocionarels drets de la infància, fomentarals infants a que
coneguin la pobladó i partiçipin en la seva construcdó i en puguin gaudir.

Insisteix en què la peça dau per el seu funcionament, és el diàleg i el seu compromís periòdic;
que s'acabarà determinantsegons necessitats/calendari escolar.

Finalment, iabansdeconvidaralsalumnesafer-nelaconstitució, se'lsdemanaquetinguindar
que la participació no consisteix només en opinari prendre partde la presa de decisions, sinó
també en el compliment d'allò que s'ha de decidir, perAMBDUES parts.

i!
;<
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Tercer. Constitució simbòlica del Consell d'lnfants

L'alcaldessas'aixeca en peu i convida als membres del consistori asseguts a la taula de Plens, en
aixecar-se i anar a la zona de públicjuntamentambella, peraixídonar pas als alumnesde3er i
4art al seu emplaçament a la taula de Plens.

Els alumnes prenen possessió de les cadires de la taula de Plens del consistori.
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AIUNTAMENTDE BEU.CAIRE D'EMPOMÏÀ

Pl Cointwd'Empúnesnúm. 1
Tel. 9?27B81(S
17 4lBeUcaired'Empordà(GIron8)
aurrtannmt belkalre.cat

Quart. Presentació dels membres del Consell d'infants

Desprès de col. locar-se als seus llocs i una petita introduccióde la directora de l'escola, els
alumnes de 3er i 4art es van presentant un a ün.

Seguidament, els portaveus expliquen que ja fa uns dies, se'ls va fer la proposta d'aquesta
constitucióal'escola, iquel'hananattreballantjuntamblesmestres.

Comença un diàlegde preguntes/respostésentre públic (consultori) i membres de la nova messa
de constitució del Consell.

Cinquè. Propostes del Consell d'lnfants cap al consultori.

Enspresenten lessevespropostestreballadesperdiferentsgrupsdesde l'escola.

Val a diri que consti en acte, que els membres det consistori quedem bocabadats.
Porten tres propostes molt directes, treballades en grup. Qui exposen a parts iguals tots els
membres de cada grup (tres grups) i els presenten acompanyats de maquetes,

Adjuntem lectures fetes per cada grup i fotografia de la maqueta corresponent:

Escales

El dipòsit
Local Social

Escales

Nosaltres com a representants del Consell dels Infants usvenim a presentar unes propostes de
millora a les escales del dipòsit.

Lesnostres ro ostessón:

1. Posar papereres en el replà de les escales.
2. Pintar les parets de les escales per netejar-les.
3. Podriem deixaruna paret perquè els mésjoves puguin

pintargraffitis amb l'ajuda d'especialistes.
4. Pintar les escales de color crema.
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El dipòsit

Hola som els representants del Consell dels Infants.
Venim a fer unes propostes per millorar la zona del dipòsit.
Creiem que és una zona molt bonica i que s'hauria d'aprofitar més.

Pro osem:

1. Pintareldipòsitdecolorcrema.
2. Tapar el forat amb terra bona i plantar-hi plantes.
3. Posar una tanca al mirador.

4. Posar papereres.

5. Posartaules de picnic.
6. Posarunafont.

7. Feruncamíquevagidel carrerde baixfinsal dipòsit.
8. Posargespaartifidalalazonadel
dipòsit.

il
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Esperem que podeu dur a terme les nostres propostes.
Moltes gracies perescoltar-nos;

O)

llf
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AIUNTAMENT DE BELLCWRE D'EMPOIffiA

Pl. Comteí d'EmDúries núm, l
TeI. 9727SB10S
17141 BeBcaire d'Empordà (Girona)
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LOCALSOCIAL

Hola, nosaltres som els rep. resentants del Consell dels Infants i venim a fer unes propostes de
milloraal Local Social perquècreiemque hi ha cosestrencadesi malgastadesques'hauriende
reparar.

1. Posarxarxes noves a les portaries i
cistelles.

2. Reparar les rajoles de les escales.
3. Posar unes cistelles baixetes al costat de

les grans.

ESPAREM QUE US HAGIN AGRADAT.
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Sisè. Contra propostes fetes des de l'Ajuntament.

Un cop exposadeslespropostes, esvandebatre unaaunaentreelsinfantsi elsmembrcsdel
consistori.

Entre altres,

Referent a les escales: es va debatre si es preferia obrir la zona de grafitis a les escales o a la
paret de l'aparcament del costat de l'ermita de St. Joan. Els infants, van apostar per les parets
de l'aparcament.

Pel què fa al dipòsit: se'lsvaferla proposta de si veurien bé que des de l'escola espugui treballar
i presentai. un dibuix proposta per pintar-lo. S'ho estudiaran i miraran de fer-nos proposta.
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Finalment, de la zona del Local Social: es va quedar que l'ajuntament repararia les grades
malmeses i intentaria fer un ajust de pressupost per a poder fer l'adquisidó de les cistelles
petites. La resta proposada, ja està executada al moment del Consell.

Setè. Recull de propostesi emplaçament constitució formal i properConsell d'infants.

Un cop recollides i debatudes les prdpostes, el consistori convida als. membres del consell que
donin pertancadalasessióconstitutoriai donal'acte pertancat.

Abans però, es debaten de nou els temes exposats. Entre ells el del dipòsit de l'aigua "dipòsitsi
odipòsitno".Totsellsisensecapmenadedubteestand'acordenlamateixaresposta:"dipòsit
Sl" i consideren que és un símbol del poble i volem que aixíconsti en acte.

Finalment es torna a felidtar el treball fet en equip i es dona per conclòs l'acte.

li L'actaes assarà a informació durant el se üent Ple Munici al.

II
S.s

ïi

Seguidament, i un cop passada per Ple. Se'n remetrà una còpia als ens/òrgans pertinents, pera
possibles col-laboradons i/o subvencions o altres relacionats.
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Com a record d'a uest Ir arte de constitució del consell d'infants:

Cecilia Barnosell i Sabrià

Alcaldessa-Secretaria de la constitució del CONSELL D'INFANTS

Bellcaire d'Empordà, a 7 de febrerdel 2022
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El Sr. RegidorJosep Molinas Nadal exposa l'actede constituciódel Consell d'infants, sobretotes
vot posar de manifest la participadó als nens i nenes del cicle mitjà (3r i 4t), manifestin quines
sónlessevesinquietudsiquinessónlessevespropostes, comelcasdelesmini-cistelles.

L'Alcaldessa Cecília Barnosell i Sabrià explica que el que vol és hi hagi una participació de tots els
grups de persones del municipi, els infantsés un d'ells. A part que vol que aportin la seva visió i
anhels.

El Sr. RegidorJordi Antúnez Callis 'Tonet", li sembla una molt bona iniciativa, aixícom fer la
màxima partidpació els nens i nenes en el dia a dia del municipi. A més, és interessant quees
vagi repetint.

10.0.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL8 DE MARÇ DE 2022. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL8 DE MARÇ DE 2022. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Declaració institudonal del 8de marçde 2022, Dia Internacional de les Dones

Al llargde la història, tanta Catalunya com arreu del món,elsdrets de les dones no han estatatorgats,
sinó que han estat guanyats mitjançant l'organització col. lectiva i la mobilitzadó de les dones
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mateixes. Malgrat els avenços aconseguits en tres segtes de corrents de pensament feminista i dos
seglesdelluitaorganitzada,elsdretsdelesdonesencaranoestanplenamentgarantits, nosónuna
realitat pera moltes dones i estan subjectes a retrocessos. Peraixò urgeixtrencarel miratge de la
igualtatquefaqueunapartdelasocietatespregunti«quèmésvolenlesdones?»oques'instal.lien
la falsa equidistància del «ni masclisme ni feminisme».

El patriarcat i la seva ideologia, el masclisme, continuen ben vius a la nostra societat. Elgènere,
juntament amb altres eixos d'opressió, és encara avui un element central de les estructures i les
reladons socials, econòmiquesi polítiques. Através de les relacions de poderde gènere, el patriarcat
reprodueixquotidianamentestereotips, rolssodalsijerarquiesd'estatusquecoartenlallibertatde
les nenes, les adolescents i les dones.

D'una banda, persisteixengreusdesigualtatsmaterialscom lafeminitzacióde lapobresa, l'assignadó
a les dones del treball de cures no remunerat i de menystingut valor social, la segregació vertical i
horitzontal del mercat laboral, sous més baixos -fins i tot salaris inferiors per la mateixa feina- i
condicions laborals més precàries per a les dones. D'altra banda, el patriarcat ho impregna tot de
jerarquies, desigualtats i discriminacions que són alhora la base de lesviolències masclistes que es
produeixenencadascundelsàmbitsdelavida, deladevaluaciódetotallòrelacionatamblafeminitat
i amb les dones, del sexisme i la misogínia disfressats de tradicions o d'humor, d'una pressió estètica
asfixiantquecosificalesdonesihipersexualitzalesnenesilesadolescents,idelasobrerepresentadó
delshomesenelsllocsdelideratge, depresadedecisionsidemésvisibilitat, incloent-hielsmitjans
de comunicació.
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També es manifesta en la ceguesa de gènere, que noté en compte les experièndes, les realitats, les
necessitats i les expectatives de la meitat de la població, ja sigui en nombroses lleis i polítiques
públiques, en els currículums educatius, en el disseny dels produrtes tecnològics, i en les normes i
pràctiques -formals i informals- de funcionament de les institucions, de les organitzacions
polítiques, econòmi.ques i socials o de les entitats.

Totes aquestes injustídes de gènere interacdonen amb el dassisme/el racisme, la, el capacitisme,
l'edatismeolasituacióadminisü-ativa/iprodueixenformesespecífiquesiagreujadesdesubordinadó
delesdones. Peraquestmotiu, lesvindicacionsfeministessónmoltclares:acabard'unavegadaper
totes amb les injustícies distributives i de reconeixement i assegurarla paritat i l'igual valorde laveu
de les dones en la partidpació en totes les esferes.
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Davantlesdesigualtats,discriminacionsiviolènciesestrurturalsquepateixenlesdonespelsotfetde
serdones, hi hadoscanvisimprescindiblesi inajornables. En primerlloc, el paperactiudelshomes
peridentificarirebutjarelsestereotipsjesactitudsielscomportamentsmasdistespropisidelsseus
entorns laborals, familiars o d'amistats que normalitzen i perpetuen la discriminació, el
menysteniment, la cosificadó o lesviolèndes envers les dones i que, al mateix temps, els imposena
ells mateixos una determinada manera de ser i de fercom a homes. Així mateix, els homes han
d'assumirla responsabilitatque elspertocaen lasostenibititatde lavida, i en el treballdomèstici de
cures. Elfeminismeésperatothom.

En segonllocja resposta institudonal had'estara l'altura. La vitalitatdel movimentfeministaal
carrer ha fet possible en les darreres dècades que els feminismes i la seva agenda política
transformadora hagin irromputambforça a lesinstitucions. De lesvocalies de donesen el moviment
veïnal a les regidories de polítiques de dones, d'igualtat i, més recentment, de feminismes, i a les
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àrees i programes d'igualtat de les diputacions i els consells comarcals; de l'lnstitut Català de les
Dones a una conselleria pròpia del Govern de la Gèneralitatde Catalunya, el Departàmentd'lgualtat
i Feminismes.

Estructures totes elles perdeixarenrere la lògica sectorial amb què s'han identificat les polítiques
d'igualtat i que requereíxen elreconeixement i els recursos humans i materials necessarisperdur-
lesa terme. Estrurtures perelaborarpolítiquesfeministestransversals, interseccionalsi globalsque
impliquintotselsnivellsiàmbitsd'actuaciódelspoderspúblicsjndoent-hielspressupostospúblics.

Polítiquespúbliquesperimpulsarunaveritabletransformadófeministaque, posantlavidaatcentrc,
s'adreci a les necessitats pràctiquesmés immediates(de cures o d'usos del temps, entre d'altrcs) i
que, simultàniament, impulsi canvis estructurals per enderrocar et patriarcat (com, perexempte, la
redistribuciódeltreballremuneratinoremuneratolaplenagarantiadeldretalpropicos).Políüques
públiquesque siguin un dic de contenció davant la presència creixent del feixisme i d'altres
movimentsantidrets i antigènere, tant a Catalunya com a escala global. El feminisme és llibertat.

La transformació feminista ha de suposartambé una nova forma de fer pplítica, més democràtica i
partidpativa, en què les polítíques públiquessiguinel resultatd'una interlocució. real ambentitats i
col. lectius, especialmentd'aquellsquedefensenlajustíciasocialentoteslessevesexpressions, amb
l'objectiu de dissenyarconjuntamentun nou contracte social qye permeti viurevides lliures i dignes
a tothom. Una forma de fer política també en què les institucions dels diferents àmbits territorials
col. laborin i cooperin per fer efectius els dretsja assolits i per impulsar nous drets feministes.

La transformadófeministaja ha començat i és imparable, perquèelsfeminismessón el moviment
sodopolíticmés potent i transversal que hi ha actualment a escala global. La plena garantia dels dnets
humans de les dones no pot esperar més. No és just demanar a les dones que esperin més temps.
No ésuna utopia ni pot sertampoc una promesapera lesgeheradonsfutures. Et reclam històricde
justícia, equitat i llibertat ha de fer-se realitat avui. Ho volem ara.

11.0.- DECLARACIÓ INSTITUCIONALSUPORTAL POBLES UCRAÏNES 1 Fl DELCONFLICTE BÈL.LIC

DECLARACIÓ tNSTITUCIONALSUPORTAL POBLES UCRAÏNES 1 Fl DELCONFLICTE BÈL.LIC

Declaració institucional presentada de suport al poble d'Ucraïna i per la fi del conflicte
bèl. lic.

La FederacióRussava inidara finalsdel mes de febrerde 2022 una ofensivamilitarsobre
Ucraïna arran d'un conflicte territorial no resolt des de 2014, moment en què Rússia va
annexionar la península de Crimea i va ocupar parcialment les dues províncies ucraïnesesdel
Donbass, Donetsk i Lugansk.

Després de setmanes d'escalada militaramb la concentració de tropes a. la frontera i a territori
de Belarús després d'unes maniobres militars conjuntes, i havent desatès les converses
diplomàtiques amb diferents pafeos, Rússia va iniciaruna agressió militaragran escala contra
Ucraïna amb l'objectiu d'envairi annexionar-ne elsseusterritoris a la Federació Russa.
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Són nombroses les proves que demostren atacs di rigits per part de l'exèrcit rus direçtament
contra ta població civil i, com en tot conflicte armat, aquestaguerra, a més de baixes militars,
també està afertant directament i indirecta a la població civil d'Ucraïna amb milers de morts,
ferits, desplaçaments forçosos, pèrdua i destrucció dels seus habitatges i propietats, i està
comportant un greu impacte personal, psicològici emocional sobre milions de persones.

Les accions de la Federació Russa i la guerra que el seu govern ha iniciat de manera totalment
injustificable vulneren la sobirania d'Ucraïna i el dret internacional comparti. tper tots, de
maneraque llunyde resoldreel conflictepolíticanteriormentexistent, l'han aprofunditi escalat
a conflicte armat. -

Noméslaviadiplomàtica,negociadaidialcgadaéselmecanismeapartirdelqualelspa'isoshan
de poder resoldre els seus conflictes.

Davant d'aquestesvulneracions i de l'escaladaviscuda, són nombroses les protestesde rebuig;
tant a Ucraïna, com a tota Europa, però també a la mateixa Rússia.

La Unió Europea i les Nacions Unides no poden restarimpassibles i han de prendre mesures
dràstiques i contundents per garantir la pau i la seguretat al continent. Especialment, com a
exemplededemocràcia, llibertatiprosperitat, ésnecessariquelaUEresponguiallàonlatirania
amenaça aquests valors fonamentals.

La societatcatalana tradidonalmentha rebutjattota guerra iestà compromesaamb la pau i la
resoluciópacíficadelsconflictes. Ésperaquestmotiuqueel. smunicipisdeCatalunyanopodem
fer altra cosa que condemnar les accions de la Federació Russa i mostrar la nostra solidaritat
amb la pobladó ucraïnesa, que serà qui patirà de forma més cruenta les conseqüències de la
guerra.

És imprescindible la fi immédiata de les hostilitats i proporcionar tota l'assistènda
humanitària possible per les vírtimes i persones afectades.
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L'Alcaldessa CecíÍia Barnosell i Sabrià agraeix la lectura de la senypra regidora Catalina Font
Roura, exposa que hi ha moltes persones i famílies que estan patint peraquest conflicte bèl.lic.
Vol fer arribar des de Bellcaire d'Empordà el seu escalf, l'Ajuntament està en contacte amb el
Consell Comarcal del Baix Empordà i la Diputadó de Girona.

12.0.- ASSUMPTES URGENTS

Non'hi ha.
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13.0.- PRECS 1 PREGUNTES
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El Sr. RegidorJordi Antúnez Callis 'Tonet" exposa que hi ha disponible en la Sala Local Social un
futbolíiunatauladebitllarperquan lasalaestiguioberta, lagenthipuguianar, queestàala
seva disposidó.

L'alcaldessa aixèca ta sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc aquesta arta.
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