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Data: 6 d

021.
: 14:15 h
Hora de finalització: 15: 20 h
Lloc de celebració
ASSISTENTS:
Alcaldessa: Sra. M. Remei Costa Reig
Regidors assistents:
Sr. Jordi Masdevall Ministral
Sra. Neus Riu Serra
Sr. Xavier Frigola Costa
Sra. Joana Carles Puig
Sra. Montse Carmona Ribot
Excusen la seva assistència:
Sr. Albert Bigas Xicars
Secretària Interventora Accidental de la Corporació:
Sra. Montse Mitjanas Costal
ORDRE DEL DIA
1.2.3.-

26 de gener de 2021.
-2024.

4.referent a la prestació del servei de transport adaptat.
5.comarcal en suport de les energies renovables i la implantació de
6.-

-Camallera-Ll

7.8.nització de la U.A La Bassa.
9.- Donar compte al Ple de la liquidació municipal 2020.
10.11.- Precs i preguntes.
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1.2021.

-

26 de gener de

Ple ordinari de la Corporació de data 26 de gener de 2021.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels membres assistents, elevant-se a acord
plenari.
2.-

-2024.

Vist el Pla Local de Joventut de Ventalló 2020la regidoria de Joventut
estat duent a terme els darrers anys i donar continuïtat a les que són necessàries així com generar-ne
de noves.
Vista la llei 33/2010 de Polítiques de Joventut.
Vist el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020.

ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut de Ventalló, 2020-2024.
Segon.No obstant això, el Ple amb superior criteri acordarà allò que cregui més convenient.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels membres assistents, elevant-se a acord
plenari.
3.Atès que Dipsalut, organisme encarregat de realitzar funci
Serveis, com una de les diferents actuacions que realitza, com és la protecció i promoció de la salut
que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i demés normativa que sigui
Atès que el programa Pm05 té com a objectiu implantar desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu
i el manteniment, per cobrir esdeveniments que concentrin un nombre elevat de persones, activitats de
risc, poblacions de risc, actes esportius, socials i culturals, o per reforçar zones en funció de les activitats
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de primer nivell
-sanitària immediata en cas de patir una aturada cardíaca.
Atès que els desfibril·ladors externs automàtics són classificats com aparells sanitaris i, com a tals,
obliguen el fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que garanteixen la màxima
eximeixen tant a Dipsalut, com a propietària, com a tot ajuntament o persona usuària de qualsevol
Atès que
salut pública relatius a la gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats que li
atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de conformitat amb els
articles 52 i 53 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, va signar amb Dipsalut un conveni
-ne Dipsalut la propietat, dels aparells de la xarxa de desfibril·ladors del
municipi, composta per 1 desfibril·lador fix.
Atès que am
públic.

Primer.- Aprovar e
Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona

Segon.-

Conveni de cessió gratuïta

t conveni.

Tercer.- Notificar el present acord a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.
No obstant això, el Ple amb superior criteri acordarà allò que cregui més convenient.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels membres assistents, elevant-se a acord
plenari.
4.mpordà, referent a la prestació del servei de transport adaptat.
r,
el qual es
transcriu a continuació:
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tal de prestar el servei als municipis, de recollida i transport de les persones amb dificultats de mobilitat perquè es
puguin traslladar al
Fonaments de dret
Catalunya.
Locals.
R E S O L C:
Primer.i de transport adaptat.
Segon.- Facultar àmpliament a l'Alcaldessa Presidenta per a la signatura del conveni.
Tercer.- Ratificar la present resolució en el proper ple ordinari que se celebri.

ent
ACORD:
Primer.a la prestació del servei de transport adaptat, que consta
Segon.- Notificar el present acord a les corporacions afectades.
No obstant això, el Ple amb superior criteri acordarà allò que cregui més convenient.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels membres assistents, elevant-se a acord
plenari.
5.-
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels membres assistents, elevant-se a acord
plenari.
A continuació pren la paraula el regidor Sr. Xavier Frigola per explicar la greu situació que pateixen
alguns municipis de la comarca, per la instal·lació de plaques solars en sòl no urbanitzable i de la
conveniència de regular aquesta situació.
que regulen aquestes situacions. Des
municipal.

t acordar una suspensió de llicències per

Comunica a la resta de membres del Consistori que exposarà la situació a la tècnica
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6.-

-Camallera-Llampaies, per
transport públic i la mobilitat

concretament pel que fa als recorreguts dels trens de mitja distància.
Així mateix, es proposen incorporar un servei complementari de transport públic mitjançant autobús
Per tal de tirar endavant amb la proposta, un cop rebudes les adhesions dels ajuntaments, sol·licitaran
al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la proposta, així com a
turada dels trens de mitja distància.

ACORD:
Primer.recorreguts de mitja distància i el servei complementari de transport públic mitjançant autobús que
Segon.- Notificar e
No obstant això, el ple amb superior criteri acordarà allò que cregui més convenient.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels membres assistents, elevant-se a acord
plenari.
7., en sessió de data 26 de gener de 2021, va
aprovar la moció següent:

Catalunya, actualment els articles 12.1.d) i 19 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual

Tanmateix sovint, per no dir sempre, es tendeix a escurçar el nom, referint-

funcionament dels òrgans comarcals només es fa referència al concepte
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Cadaqués, Figueres, Garrigàs, Garriguella, la Jonquera, Maçanet de Cabrenys, Ordis, Palau
Saverdera, Pontós, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Santa Llogaia
-sacra).
El català, com a llengua romànica, és una llengua de gènere, és a dir, que els substantius, adjectius,
articles i pronoms varien segons el gènere. I malgrat això, utilitzem la forma gramatical masculina com
amb pr
la manera que es vol dir.
posar eines i recursos per tal que, no només amb les
polítiques envers la ciutadania, sinó també amb la manera de comunicar-nos-la, ajudem
a aconseguir una societat més igualitària i justa.

ACORDS:
1.
en facin referència.
2. In
Reglament Orgànic Comarcal (ROC).
3.
comarcal de Catalunya, i en concret el canvi de denominació als articles 12.1.d) i 19 del Decret
comarcal de Catalunya.
4. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya i als ajuntaments d

ACORD:
Primer.Segon.- Notificar el
procedents.
No obstant això, el ple amb superior criteri acordarà allò que cregui més convenient.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels membres assistents, elevant-se a acord
plenari.
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8.Antecedents de fet
El dia 5 de novembre de 2019 (E2019001771), el senyor Salvi Puigbert Costal, actuant en representació
de GIROINMO
de Ventalló, sol·licitant que la concessió de la corresponent llicència. La documentació presentada va
Empordà, del dia 12 de desembre de 2019, en el qual es proposava la incorporació de diversos errors
i mancances detectades en la documentació; i el dia 20 de febrer de 2020 (S2020000101) es formulà
requeriment al s
Atenent el requeriment formulat, el dia 2 de març de 2020 (E2020000395), el senyor Salvi Puigbert
Costal, actuant en representació de GIROINMO, S.L., va presentar una nova versió del projecte
Alt Empordà que,
observacions.
El dia 20 de juliol de 2

-presidència, va dictar el Decret 2020DECR000126, que va notificat
Societat Giroinmo,

-

Una lluminària a cadascuna de les zones verdes. Malgrat en el document esmenat presentat
no queda

-

El projecte haurà de preveure algun joc infantil a les zones verdes del sector. No queda
suficientment justificada la innecessarietat de disposar de jocs infantils a les zones verdes, tal
Justament el fet que

-

Caldrà esmenar la proposta de soterrament de la línia presentada (prèvia obtenció de
Bassa.
Val a dir que aquesta
suficient per a ser edificable en un futur, i alhora mantenir la distància de seguretat mínima a
una línia de mitja tensió que estableixi la legislació sectorial del moment (actualment 8 m). En
aquest sentit, es podria mantenir la línia aèria que travessa
-est (a tocar el límit amb el SUD del
Pedró), i soterrant el tram que connecta amb la torre que hi ha a la vorera.
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-

de les parcel·les 1, 2, 3, 4 i parcel·la
-se
al col·lector públic de sanejament.

El dia 1 de febrer de 2021 (E2021000223), el senyor Salvi Puigbert Costal, actuant en representació de
GIROINMO, S.L., sol·licita autorització per pas de línia elèctrica de mitja tensió per la zona verda de la
la documentació que acompanya. Sotmesa aquesta
proposta.
-presidència, mitjançant el Decret núm. 2021DECR000035, de data 12 de febrer de 2021, va
resoldre donar la conformitat a la nova proposta per la línia elèctrica de la UA La Bassa, però no per
autoritzar la proposta ni les obres fins a obtenir l
DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, i incorporarsotmès aprovaci
2021 (S2021000104).
Finalment, el dia 29 de març de 2021 (E2021000632), el senyor Salvi Puigbert Costal, actuant en
entalló, sotmetent-se la nova documentació a consideració de de
març de 2021 va emetre informe en el sentit següent:
els apartats anteriors, la tècnica que subscriu informa
FAVORABLEMENT
CONDICIONS:
1. Caldrà que totes les
després només puguin connectar-se al col·lector públic de sanejament.
2.
resultants, inclosa la d
3.
:
a.
b.

verdes i de la
de la UA

oncedir audiència a les persones interessades
preceptius:
i. Informes de les companyies de subministrament de serveis (tenen 1 mes per emetre
informe)
ii.
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Legislació aplicable
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
-

ei Municipal i de
Regim Local de Catalunya.

Per tot l

ACORD:

Primer.Ventalló, presentat pel senyor Salvi Puigbert Costal, actuant en representació de GIROINMO, S.L., el
1.
després només puguin connectar-se al col·lector públic de sanejament.
2.
Segon.- Acceptar els fets que no hi hagi
, ja
que queda suficientment justificada la seva innecessarietat i que es mantingui la mateixa superfície
proposta.
Tercer.-

Quart.sectorial atorga un termini més llarg.
Cinquè.- SOL·LICITAR informe a les empreses subministradores de serveis (Telefònica, Endesa,

Sisè.No obstant això, el Ple, amb superior criteri, acordarà el que cregui més convenient.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels membres assistents i
del Sr. Xavier Frigola i la Sra. Joana Carles
9.- Donar compte al Ple de la liquidació municipal 2020.
caldia Presidència en data 12 de març (2021DECR000051) va dictar la següent resolució:
l 31 de desembre, quedant a càrrec de
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tal i com determinen els articles 191.3 del text refós de la llei de les hisendes locals i 89.2 del RD
500/1990.

dependents (90.1 RD 500/1990), donant-ne compte al Ple en la primera sessió que se celebri (art. 193.4
del TRLHL i 90.2 RD 500/1990.
de data 08.03.2021,
DISPOSO
Primer.- APROVAR

20, de conformitat amb el detall

Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Obligacions reconegudes
Operacions de corrent
Operacions de capital
Pagaments realitzats
Reintegrament de pagaments
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament
2.Exercicis tancats
Obligacions reconegudes

902.715,00
132.551,98
1.035.266,98
865.152,14
754.139,90
111.012,24
825.033,13
19.095,60
805.937,53
59.214,61

pendents

Rectificació saldo inicial obligacions
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents

de

47.232,41
0,00
47.232,41

de
0,00

1. Exercici en curs
902.715,00
132.551,98
1.035.266,98
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Drets reconeguts nets
Operacions de corrent
Operacions de capital
Drets recaptats

1.184.166,81
1.106.766,01
77.400,80
1.074.735,70
19.236,96
1.055.408,74
128.758,07

Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament
2. Exercicis tancats

210.431,89
Drets anul.lats
Drets cancel·lats
Drets recaptats
Drets pendents de cobrament al final de

45.644,27
2.799,36
36.981,06
125.007,21

+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V ................................................................. 1.106.766,01
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV.................... ................................. 754.139,90
_________________________________________________________________
(a) Operacions corrents ............................................................................................. 352.626,11
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII ........................................................... ........77.400,80
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII .................... .............................. 96.347,01
__________________________________________________________________
(b) Operacions de capital ........................................................................................... -18.946,21
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) ................................................. 333.679,90
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII ................................................................................... 0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII ..................................................................... 0,00
__________________________________________________________________
2. ACTIUS FINANCERS....................................................................................................... 0,00
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX ..................................................................................... 0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX .............................................................. 14.665,23

______________________________
3. PASSIUS FINANCERS .......................................................................................... -14.665,23
.............. .......

319.014,67

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
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- Desviacions positives de finançament ............................................................................. 0,00
+ Desviacions negatives de finançament ............................................................................. 0,00
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals .......... ...................... .37.476,68
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) ................................................. 356.491,35

banda, amb les obligacions finançades a
altra, amb les diferències de finançament derivades de les despeses amb finançament afectat.
Romanents de crèdit:

i següent, sempre que hi hagi suficients recursos financers:
-

Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com transferències de

-

Els crèdits que estiguin compromeses
Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
-se de forma obligatòria.

El total de romanents de crèdit a 31/12/2020 és de 170.114,84 euros, dels quals la totalitat són No
compromesos i disponibles.
Romanent de tresoreria:
1. FONS LÍQUIDS A TRESORERIA
.................................................................. 1.375.870,48
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
.................................................................... 254.687,39
Del pressupost corrent ............................................................................. 128.758,07
De pressupostos tancats ......................................................................... 125.007,21
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
AL FINAL DE
..................................................................... 107.577,50
De pressupostos de despeses. Exercici corrent ....................................... 59.214,61
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats
.............................. 0,00
.................................................... 48.362,89
.

221,25
............................... 0,00
221,25

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4): ..................................... 1.523.201,62
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-

EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT ......................................................... .......0,00
SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT
...... 59.915,86

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS ..........

1.463.285,76

de la suma dels fons líquids de Tresoreria i les obligacions pendents de pagament, deduint els drets
pendents de cobrament.
Veure llistat dels deutors pendents de cobrament.
Veure llistat dels creditors pendents de pagament.
saldos de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA de 1.463.285,76
a despeses generals.
Tresoreria POSITIU.
El càlcul del saldo de dubtós cobrament, tot i que en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
nistració local, que modifica el Text Refós de la Llei reguladora
bis pel càlcul dels drets de díficil o impossible recaptació. Aquest càlcul és als efectes exclusivament
dels capítols 1 a 3.
Per tant, el càlcul del saldo de dubtós cobrament de la liquidació del 2020 és el següent:
Exercici

Drets Pdts.

%Dotació

Dotació

2020

128.758,07

0.00%

0,00

2019

26.541,84

25.00%

6.635,46

2018

51.346,73

25.00%

12.836,68

2017

7.618,60

50.00%

3.809,30

2016

6.162,66

75.00%

4.622,00

2015

5.299,83

75.00%

3.974,87

2014 i anteriors

28.037,55

100.00%

28.037,55

TOTAL

59,915.86

Estalvi net i ràtio legal del deute viu
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Nota:
(1) capital pendent d'amortitzar a la data de referencia
(2) tipus d'interès nominal vigent a la data de referència en tant per un.
(3) termini que manca per al venciment, en anys, arrodonint a l'enter superior
DATA DE REFERÈNCIA:
Op.financeres a ll/t
BANKIA

(1)

(2)
0,00

Deute viu llarg term.

31-12-2020

0,00

Deute viu a curt termini (operacions
vigents de tresoreria)
Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4
i5):Drets rec.nets
-Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i 4):
Oblig.recon.netes
Estalvi net
RATIO LEGAL DE L'ESTALVI NET
RATIO DE CÀRREGA FINANCERA
RATIO LEGAL DEL DEUTE VIU

ANUALITAT
TEÒRICA
0,00
4
0,00
0
Anualitat teòrica total
0,00
(3)

(a la data de
0,00 referència)
(últim exercici
1.106.766,01 liquidat-2020)
(últim exercici
749.771,70 liquidat-2020)
(a la data de
356.994,31 referència)
(a la data de
32,26% referència)
(a la data de
0,00% referència)
(a la data de
0,00% referència)

de signe positiu 32,26%
El ràtio legal del deute viu és del 0,00%

a la Llei 2/2012, de 27
local, organismes autònoms i ens dependents) es pot aplicar el següents càlcul orientatiu:
suma dels capítols 1 a 7 de despeses.
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-12-2020 és el següent:
CAP
1
2
3
4
5
7

DRETS RECONEGUTS NETS
DENOMINACIÓ
IMPORT
Impostos directes
398.846,88
Impostos indirectes
21.562,79
Taxes i altres ingressos
217.521,18
Transf. corrents
461.825,91
Ingressos patrimonials
7.009,25
Transf. Capital
77.400,80
TOTAL
1.184.166,81

CAP
1
2
3
4
6

OBLIGACIONS RECONEGUDES
DENOMINACIÓ
IMPORT
Despeses personal
191.398,75
Desp.corrents b. i s.
553.904,52
Despeses financeres
4.368,20
Transf. corrents
4.468,43
Inversions reals
96.347,01
TOTAL

850.486,91

Amb els ajustaments practicats sobre la base de les dades del capítols 1 a 7
i dels ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema Europeu de
desprèn que aquesta entitat
superàvit
termes de c
Comptes Nacionals i Regionals.
t Pressupostària, practicada la liquidació del
-financer, computanti
de 3 mesos.
el compliment
ormitat amb allò que
Sostenibilitat Financera.
Segon.- DONAR-NE compte al Ple Corporatiu en la primera sessió ordinària que se celebri.
Tercer.de la Generalitat de Catalunya
Ventalló, a la data de la signatura electrònica.
El Ple es dona per enterat.
10.-

concedides.
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11.- Precs i preguntes.
P
següents assumptes:
1. Explotació de Can Pipa (Arflusa). Explica la situació actual existent entre la societat de Can
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2. Vacunacions. Explica que
grans del municipi siguin informades i vacunades en la seva totalitat.
3. Deixalles i rates al Mas Gros. Resumint la reunió mantinguda amb el CCAE, explica, juntament
rebuda pel CCAE. Sembla ser, però, que el cost de les taxes
incrementat en escreix, amb el nou sistema que es preveu.

4. Manteniment i m

5. Aparcaments estiu.
-robau, perquè puguin ser utilitzats
com a aparcaments i evitar així, que els nuclis quedin col·lapsats de vehicles.
A continuació pren la paraula el regidor Sr. Xavier Frigola, per formular els següents precs i/o preguntes:
1. Pregunta de qui són les antenes existents a la depuradora del Mas Gros i Ventalló, instal·lades
ja fa anys.
de dues antenes de la companyia movistar, i que la seva
feina és donar cobertura al municipi
2. Depuradora del Mas Gros.
mans del Consorci Costa Brava, ells són qui faran la nova instal·lació.
3. Depuradora de Ventalló. Qui la controla ?

depuradora.
4. Informa
un pou
es va fer netejar i que segurament convindria tornar a fer-ho.
l que faci una neteja.
I no haventLa Secretària accidental,
Montse Mitjanas Costal

M. Remei Costa Reig
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