ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. acta: 4
Data: 7 de juliol de 2010
Hora: 19.10 hores
Caràcter de la sessió: extraordinària
Convocatòria: 1ª
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS
Alcalde,
Sr. Joan Grabulosa i Vidal
Regidors
Sr. Julià Gifre i Serarols
Sr. Pere Rodríguez i Ripollès
Sr. Francesc Caparrós Fernández
Sra. Anna Mª Masachs i Coll
Sr. Josep Amadeu Saéz LLadó
Sr. Josep Pujolras i Rigall
Sra. Maria Rosa Velasco i Guix
Sr. Antoni Badia Ortega

Secretària
Imma Parramon i Burch
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde comprova l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració i la
Presidència obre la sessió, sota l'ordre del dia següent:
1r. DICTAMEN PROPOSANT I APROVAR PROVISIONALMENT LA “MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 1 DEL TEXT REFÒS DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE
MASIES I CASES RURALS”
“En data 3 de desembre de 2009 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment la
modificació puntual núm. 1 del Text refós del Pla especial del catàleg de masies i
cases rurals, redactat per l’arquitecte senyor X, relativa a la inclusió dins el catàleg de
les masies de Can Damià i Cal Papa, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal
de data 3 de desembre de 2009.
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Es va sotmetre a informació pública en el Butlletí de la Província de Girona núm. 26 de
9 de febrer de 2010, al Diari de Girona del dia 3 de febrer de 2010, a la web de
l’Ajuntament i al tauler d’edictes.
Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.
S’han sol.licitat informes als següents Departaments de la Generalitat de Catalunya:
Cultura, Agricultura, Ramaderia i Pesca, Agència Catalana de l’Aigua, Servei Geològic
de Catalunya, Medi Ambient i Direcció General del Paisatge.
Vist el que disposen els articles 8, 83, 94 i 98.4 del Decret Legislatiu 1/2005, 26 de
juliol de 2005, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Aprovar provisionalment la “Modificació puntual núm. 1 del Text refós del Pla
especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals”, redactat per l’arquitecte senyor X,
relativa a la inclusió dins el catàleg de les masies de Can Damià i Cal Papa, d’acord
amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 3 de desembre de 2009.
2n. Trametre aquest acord a la Comissió d’Urbanisme de Girona, juntament amb la
documentació administrativa que consta a l’expedient, per a la seva aprovació
definitiva.
3r. Notificar aquest acord als interessats en l’expedient”.

2n. DICTAMEN PROPOSANT MODIFICAR L’ACORD DEL PLE DE DATA 9 DE
JUNY DE 2010 RELATIU A FIXAR LES DUES FESTES LOCALS PEL 2011.
“Vist que en data 9 de juny de 2010 el Ple va proposar al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya la determinació de les dues festes local pel 2011 en el
municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí, el dies 7 de gener de 2011 i el dia 13 de juny
de 2011.
Vist que en data 17 de juny de 2010 la Generalitat de Catalunya ha fet arribar un escrit
a aquest Ajuntament anunciant els dies proposat no poden escaure’s en diumenge ni
coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre TRE/309/2010, de 11 de
maig.
Vist que el dia 13 de juny proposat per l’Ajuntament ja és un dia festiu d’acord amb
l’Ordre TRE/309/2010, coincidint amb el Dilluns de Pasqua Granada.
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent
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ACORD
1r.- Proposar modificar l’acord del Ple de data 9 de juny de 2010 relatiu a fixar les
dues festes locals pel 2011, proposant al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya la determinació de les dues festes locals del 2011 en el nostre municipi, el
dia 7 de gener de 2011, ja proposat a l’anterior acord, i el dia 31 d’octubre de 2011.
2n. Fer tramesa d'aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya i a les empreses del municipi pel seu coneixement i efectes oportuns.”

3r. MOCIO CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN
RELACIÓ A L’ESTATUT DE CATALUNYA.
“Que presenta el grup CIU i el Grup Independent al Ple d’aquesta corporació.
Atès que el Tribunal Constitucional ha dictat sentència en relació l’Estatut de
Catalunya.
Atès que aquesta sentència ha suposat una retallada considerable a la columna
vertebral i als principals eixos de l’Estatut, i ha suposat una retallada al nostre horitzó
nacional i d’autogovern.
Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada
democràticament el 18 de juny de 2006, quan va votar de manera favorable al nou
Estatut de Catalunya, mostrant així el seu suport.
EL Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí a la sentència del
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut.
2n. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí a les resolucions
que de manera majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya en la sessió
monogràfica que es celebrarà els propers dies.
3r. Instar a la ciutadania del nostre municipi que participi de manera massiva a la
manifestació convocada el proper 10 de juliol a les 18 hores.
4t. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Govern espanyol, OMNIUM Cultural i a les entitats municipalistes de
Catalunya.
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4t. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT L’ORDENANÇA
FISCAL PER UTILITZACIÓ DE L’ALBERG MUNICIPAL
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Per tot l’exposat els membres del Ple adopten, per unanimitat dels seus membres
presents, els següents acords:
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1r. Aprovar provisionalment, per a l’exercici de 2010 i següents, la nova Ordenança
núm. 21 reguladora de la taxa per utilització de l’ alberg municipal
2n. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament el text complet de l´
Ordenança fiscal aprovada de nou o durant el termini de trenta dies hàbils, comptats
des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes.
3r. Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat termini
d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional es consideraran
elevats a definitius.
4t. Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent-hi els provisionals elevats
automàticament a aquesta categoria, es publiquin al Butlletí Oficial de la Província,
entrant en vigor a partir d’ aquesta ultima publicació.”

ANNEX A L’ACORD:
ORDENANÇA FISCAL núm. 21 TAXA PER UTILITZACIÓ DE L´ ALBERG MUNICIPAL
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL
D’acord amb el que recull l’article 57, en relació a l’article 20, ambdós del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament regula la taxa per l’aprofitament especial de l’alberg municipal
ARTICLE 2. FET IMPOSITIU
Consisteix el fet imposable l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu de l’alberg municipal, per
part de qualsevol ciutadà per a pernoctar de manera esporàdica
L’obligació de contribuir comença en el moment en què s’utilitza el servei de l’alberg municipal.
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que volen pernoctar de forma
esporàdica a l’alberg municipal, i així ho hagin sol·licitat expressament.

ARTICLE 4. QUOTA
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La quota a pagar per l’aprofitament especial definit, és de :
-De 1 d’octubre fins al 30 de març : 8.08 € ( Persona/dia)
-De 1 abril fins 30 setembre : 5.81 € ( Persona /dia)

ARTICLE 5. ACREDITAMENT.
La taxa es merita i, per tant, l’obligació de pagar es genera en el moment del lliurament de la
corresponent llicencia per pernoctar a l’alberg durant el període atorgat a l esmentada llicencia
El servei no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent

ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I TRAMITACIÓ.
En qualsevol cas, serà necessari sol·licitar per escrit la llicència per a l’ús dels serveis
municipals motiu de la taxa, l´ antelació mínima establerta al reglament d’us de l’alberg
La liquidació es practicarà, amb caràcter previ al lliurament de la llicència esmentada, pel
corresponent òrgan gestor, i el sol·licitant haurà de satisfer-la o acreditat el seu pagament, en
l’acte de lliurament de la documentació motiu de la regulació d’aquesta ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2010 , entrarà en vigor el mateix dia de la
seva publicació definitiva. El seu període de vigència és mantindrà fins que s’esdevingui la seva
modificació o la seva derogació expressa.”

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la
sessió a les 19.10 hores, de la qual s’estén la present acta que signa el Sr. AlcaldePresident amb mi, la secretària, que certifico.
Vist i plau,
L’Alcalde-President

La secretària

Joan Grabulosa Vidal

Imma Parramon i Burch
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