ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. acta: 4
Data: 31 d’octubre de 2012
Hora: 19,05 hores
Caràcter de la sessió: extraordinària
Convocatòria: 1ª
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS
Sr. Marc García Nadal
Sr. Toni Badia Ortega
Sr. Gemma Domínguez Garangou
Sra. Xavier Ribas Surroca
Sr. Maria Remei Brescó Esteve
Sr. Julià Gifre Serarols
Sr. Anna Maria Masachs Coll
Sra. Emilia Borràs Farran
Sr. Ivan Méndez Riera
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 ELEGIR, MITJANÇANT SORTEIG, ELS MEMBRES
DE LES TAULES PER LE ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA A
CELEBRAR EL PROPER 25 DE NOVEMBRE DE 2012.
Amb motiu de la propera convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya,a
celebrar el dia 25 de novembre de 2012, l’Alcalde-President proposa als membres
assistents al Ple de la corporació elegir als membres que hauran de formar part de la
mesa electoral mitjançant el sorteig dels inscrits en el cens electoral.
Una vegada efectuat el sorteig mitjançant el programa informàtic CONOCE, les meses
queden constituïdes per les persones que s’indiquen i per als càrrecs que es detallen:
MESA ÚNICA
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PRESIDENT:
TITULAR: Sr. xxxx

DNI xxx

1r. SUPLENT: Sra. xxxx

DNI xxxxx

2n SUPLENT: Sr. xxxxx

DNI xxxxx

1r VOCAL
TITULAR: Sr. xxxx

DNI xxxxx

1r. SUPLENT: Sra. xxxxx

DNI xxxxx

2n. SUPLENT: Sr. xxxxx

DNI xxxxx

2n. VOCAL
TITULAR: xxxxx

DNI xxxxx

1r SUPLENT: Sra.xxxx

DNI xxxxxx

2n SUPLENT: Sr. xxxxx

DNI xxxxxx

Una vegada finalitzat el sorteig, s’acorda fer tramesa a la Junta Electoral de Zona de
Girona les citacions dels membres que formaran part de les meses electorals, per tal
que aquest organisme els segelli i signi i, posteriorment, poder efectuar la notificació
als interessats.
Seguidament es realitza un segon sorteig per designar nous membres de la mesa per
les eleccions en cas de no poder notificar les citacions dels membres del primer
sorteig o en cas de que es presentin al·legacions del primer sorteig.

2n. DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS SEGÜENTS DECRETS DE L’ALCALDIAPRESIDÈNCIA:
a) Donar compte del decret núm. 363 de 3 d’octubre: relatiu a sol·licitar
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que permeti el
reintegrament de les liquidacions definitives de la participació en
tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009 en les actuals 60 mensualitats.
“Ateses les determinacions de la Llei estatal 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2012 (BOE núm. 156, de 30 de juny de 2012).
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Atès que la disposició final desena de la citada Llei fa referència als reintegraments
dels saldos deutors resultants a càrrec de les entitats locals en les liquidacions
definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009, on es
determina tot un seguit de normes en els reintegraments dels saldos deutors de les
entitats locals a partir del 2012, amb la possibilitat d’un fraccionament de 60 a 120
mensualitats.
Vist que, donades les previsions pressupostàries d’aquest Ajuntament, es considera
viable reintegrar les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels
anys 2008 i 2009 en 60 mensualitats.
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia
RESOL
1r. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que, d’acord amb la
disposició final desena de la Llei estatal 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2012, permeti a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí el reintegrament de les liquidacions definitives de la participació en tributs de
l'Estat dels anys 2008 i 2009 en les actuals 60 mensualitats, renunciant a la possibilitat
de reintegrar els imports en 120 anualitats.
2n. Comunicar aquest acord al Ple municipal en la primera sessió que se celebri.
3r. Notificar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”

Un cop corregit l’error de material allà on diu “anualitats” a de dir “mensualitats”, els
membres presents al Ple es donen per assabentats.

b) Ratificar el decret núm. 381 de 9 d’octubre delegar al Consell Comarcal
de la Selva les competències municipals derivades de la potestat
sancionadora per la instrucció de procediments per infraccions en
matèria de sanejament d’aigües residuals, així com les facultats
d’autorització, control i inspecció sobre els abocaments.

“Relació de fets
En data 17 de juliol de 2012 l’Agència Catalana de l’Agua va comunicar a l’Ajuntament
que en data 21 de juny de 2012 havia estat posada en marxa, desp`res del
corresponent període proves, la depuradora del projecte “Estació depuradora d’aigües
residuals de Bonmatí”. Aquesta nova instal·lació havia estat construïda i serà
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explotada en el marc del contracte de concessió PSARU Ter-Daró adjudicada a la
UTE PASARU Ter-Daró.
Un cop posada en funcionament l’EDAR l’Ajuntament no disposa de capacitat ni
tècnica ni personal per exercir la competència de control, i inspecció, així com instruir
els expedients sancionadors per les infraccions establertes a la legislació d’aigües,
quan aquestes infraccions afectin el sistema de sanejament.
La delegació de les competències de control, inspecció i instrucció dels procediments
sancionadors comprèn les funcions següents:
• Realització d’inspeccions i altre tipus d’actes de control sobre els subjectes públics i
privats que aboquen a la xarxa de sanejament municipal, ja sigui en alta o en baixa.
• Instrucció dels procediments sancionador incoats per l’alcaldia o altre òrgan
competent de l’Ajuntament, fins a l’emissió de la proposta de sanció.
Fonaments de dret
L’article 57 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix el règim
d’infraccions i sancions en matèria d’aigües a Catalunya. Les competències per
sancionar les infraccions comeses estan atribuïdes al president de la ELA
corresponent, i en cas de no existir aquesta, s’atribueixen a l’administració competent
per a la gestió del sistema de sanejament, de conformitat amb l’article 58.2, en
concordança amb la Disposició addicional setena del Decret Legislatiu.
L’article 25.1 lletra c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el
text refós sobre organització comarcal de Catalunya, estableix la facultat municipal de
la delegació als consells comarcals de les seves competències. I l’article 13 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, estableix la possibilitat de delegació
interadministrativa de competències.
D’acord amb aquestes consideracions, aquesta Alcaldia-Presidència,
DISPOSA

1r. Delegar al Consell Comarcal de la Selva les competències municipals derivades de
la potestat sancionadora per la instrucció de procediments per infraccions en matèria
de sanejament d’aigües residuals, així com les facultats d’autorització, control i
inspecció sobre els abocaments regulats a l’article 53.1 del Decret Legislatiu 3/2003,
de 4 de novembre.
Aquesta delegació inclou les següents funcions:
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• Atorgament d’autoritzacions sobre activitats per abocar a la xarxa en els
termes regulats a l’article 53.1 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre.
•
Realització d’inspeccions i altre tipus d’actes de control sobre els
subjectes
públics i privats que aboquen a la xarxa de sanejament municipal,
ja sigui en alta o en baixa.
•
Tramitació de la instrucció dels procediments sancionadors, fins a
l’emissió de la proposta de sanció.
2n. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva. Un cop acceptades les
delegacions per aquesta entitat, encomanar al Consell Comarcal la publicació de
l’acord corresponent per al coneixement general en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3r. Sotmetre a la ratificació del Ple aquesta resolució”.
El Ple ratifica, per unanimitat dels membres presents, el Decret 381 de 9 d’octubre de
2012.

3r. DICTAMEN PROPOSANT DELEGAR AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
LA COMPETÈNCIA EN L’OBTENCIÓ DE L’INGRÉS DE LES SANCIONS QUE
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA IMPOSI PER LES INFRACCIONS COMESES EN LA
INSTRUCCIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS MATÈRIA DE SANEJAMENT
D’AIGÜES RESIDUALS.
Demana la paraula el senyor Gifre per preguntar si el Consell Comarcal ho farà
gratuïtament,
Respon el senyor Ribas que no, si l’Ajuntament els hi delega l’ingrès de la sanció, el
cost és 0. Si no, s’hauria de pagar les inspeccions, fer les analítiques, etc.
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen:
“En data 9 d’octubre de 2012 l’Alcaldia-Presidència va dictat el decret (ratificat pel Ple
en sessió del dia 31 d’octubre de 2012) de delegació a favor del Consell Comarcal de
la Selva de les competències municipals derivades de la potestat sancionadora per la
instrucció de procediments per infraccions en matèria de sanejament d’aigües
residuals, així com les facultats d’autorització, control i inspecció sobre els abocaments
regulats a l’article 53.1 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
Aquesta delegació inclou les següents funcions:
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• Atorgament d’autoritzacions sobre activitats per abocar a la xarxa en els
termes regulats a l’article 53.1 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre.
•
Realització d’inspeccions i altre tipus d’actes de control sobre els
subjectes
públics i privats que aboquen a la xarxa de sanejament municipal,
ja sigui en alta o en baixa.
•
Tramitació de la instrucció dels procediments sancionadors, fins a
l’emissió de la proposta de sanció.

Vist que es creu convenient delegar a favor del Consell Comarcal l’obtenció de l’ingrés
de les sancions que s’imposin per infraccions en matèria de sanejament d’aigües
residuals amb la finalitat que l’Ajuntament no tingui cap cost quan el Consell Comarcal
gestioni aquesta competència, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el
següent acord:
1r. Delegar al Consell Comarcal de la Selva la competència en l’obtenció de l’ingrés
de les sancions que l’alcaldia-presidència imposi per les infraccions comeses en la
instrucció d’expedients sancionadors matèria de sanejament d’aigües residuals.
2n. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva. Un cop acceptades les
delegacions per aquesta entitat, encomanar al Consell Comarcal la publicació de
l’acord corresponent per al coneixement general en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”

4t. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR UNA MODIFICACIÓ DE LES HORES DE
DEDICACIÓ PARCIAL I DEL RÈGIM RETRIBUTIU DE L’ALCALDE
Intervé el senyor Gifre per dir que troba excessiu la fixació d’aquesta retribució a
l’alcalde tant pel que fa a la quantitat com pel moment i perquè els alcaldes veïns dels
costat no se l’havien apujat.
Demana la paraula la senyora Anna Masachs per preguntar si l’equip de govern ha
mirat els preus orientatius de la Federació Catalana de Municipis relatius a les
retribucions dels alts càrrecs del ajuntaments. Tenint en compte aquests imports,
l’assignació de retribució que avui es sotmet al Ple li sembla excessiu. Pregunta si els
diners sortiran de les arques municipals o es demanarà la subvenció de la Generalitat.
Respon l’alcalde que es demanarà la subvenció.
La senyora Masachs recorda que, quan tenien d’alcalde el senyor Joan Grabulosa, es
va voler demanar i finalment no es va fer, però recorda que la retribució no era tant
alta.
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El senyor alcalde li respon que es volien demanar en aquell moment 1.400 €.
La senyora Borràs assenyala que en aquest cas la dedicació que es volia fer era
complerta.
Contesta el senyor alcalde que és una decisió que li ha costat molt de prendre però
que ell no hi vol perdre.
La senyora Borràs li respon que pensi que, a partir, d’ara, hi haurà cua per ser
candidat a alcalde a les llistes electorals. Li agraeix la seva sinceritat i és que realment
és això, que ell no hi vol perdre.
Demana la paraula la senyora Brescó per assenyalar que, pel que fa a la seva feina
particular, passarà a ser de mitja jornada i no a jornada complerta com fins ara.
Li respon la senyora Borràs que només faltaria i li reitera que hagi estat tan sincer.
Intervé el senyor alcalde per dir que pensi que, perdre mitja jornada de la seva feina, li
ha costat molt prendre aquesta decisió.
La senyora Masachs li diu que hi ha un ajuntament que tira que té un alcalde que ha
estat reelegit i està cobrant 600 €, no és de CIU i es treu el barret davant aquesta
alcalde.
La senyora Borràs afegeix que, tots els que han fet d’alcalde o que han treballat amb
associacions, saben que tots hi perden. Quan et poses en una cosa com aquesta, ja
has de saber què implica.
La senyora Brescó manifesta el seu desacord dient que no és així quan l’exercici de
l’alcaldia està afectant la teva feina particular.
La senyora Borràs li reitera que havia de saber a on s’estava posant. Ells sí que estan
disposat a perdre el que sigui.
La senyora Brescó li diu que quan en Marc diu que perd mitjan jornada a la seva feina,
hi té una baixada de sou.
La senyora Borràs li respon que ella no hagués gosat demanar 1.600 € ni borratxa.
Contesta la senyora Brescó que a l’alcalde li ha costat molt de prendre aquesta decisió
i ben segur que les hores que treballarà seran molt més que les hores de dedicació
estipulades en aquest Ple.
La senyora Borràs li respon que potser fa feines que no li toquen.
La senyora Brescó li contesta que sí, si les vol fer. Quan s’és alcalde, si ha de ser.
El senyor Ribas li recorda a la senyora Brescó que ells tenen un altre taranna.
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La senyora Masachs els hi diu que a l’anterior legislatura hi havia un regidor que feia
moltíssimes hores de més.
La senyora Brescó li pregunta si li afectava al seu sou o a algun dels seus ingressos.
La senyora Masachs li respon que encara amb més raó, ho feia sense voler percebre
res més a canvi.

Seguidament es sotmet a votació la següent proposta:
“En data 9 de juliol de 2011 el Ple va aprovar la dedicació parcial de l’alcalde de 8
hores a la setmana amb una retribució de 535 €/mes bruts.
Vist que aquest nombre d’hores ha esdevingut insuficient per tal de que l’alcaldia pugui
atendre la gestió diària dels assumptes municipals, s’estima convenient ampliar el
nombre d’hores d’aquesta dedicació parcial i, en conseqüència, la seva retribució.
Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, el Ple aprova, amb 5 vots a favor del Grup Independent i 4 abstencions de
CIU, el següent acord:
1r. Ampliar les hores de dedicació parcial de l’alcalde que passaran a ser de 24 hores
a la setmana i fixar una retribució mensual bruta corresponent a aquest augment de
dedicació en 1.600 € mensuals bruts. Aquest acord desplegarà els seus efectes a
partir del dia 1 de novembre de 2012.
Aquest augment del règim de dedicació parcial comportarà la corresponent modificació
en el règim general de la Seguretat Social.
2n. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament
3r. Notificar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament”.

5.
DICTAMEN
PROPOSANT
APROVAR
PROVISIONALMENT
DEL
MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2013
“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
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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.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
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.
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Derogar l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa de llicències ambientals
vigent fins l’exercici 2012.
2n. Aprovar provisionalment la nova Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa
per la prestació dels serveis de prevenció i control ambiental de les activitats i
instal·lacions, dels espectacles públics i activitats recreatives, i de les activitats
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innòqües per a l’exercici 2013 i següents, que tot seguit es detalla i figura dins l’annex
1 del present acord.
3r. Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici de
2013 i següents, que tot seguit es detallen i figuren dins l’annex 1 del present acord:
 O.F. núm. 7 de la taxa de recollida d’escombraries
 O.F. núm. 8 de la taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
administratius
 O.F. núm. 10 de la taxa pel subministrament d’aigua potable
 O.F. núm. 11 de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local
 O.F. núm. 19 de la taxa per utilització d’edificis i instal·lacions municipals

4t. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades 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.
5è. 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.
6è. Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent-hi els provisionals elevats
automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les modificacions aprovades,
es publiquin al Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor posteriorment el dia 1 de
gener de 2013.”
“
ANNEX A L’ACORD
ORDENANÇA FISCAL núm. 7
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

ARTICLE 6. Bonificacions
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Gaudiran d'una subvenció del 50%, les persones contemplades en el paràgraf 2n de l’art. 5 de
l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora del subministrament d’aigua potable, i es calcularà en
funció dels mateixos paràmetres contemplats en l’Ordenança Fiscal núm. 10.
Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota de la present taxa aquells subjectes passius
que disposin de contenidor a una distància d’un quilòmetre o superior de la habitatge, local o
establiment.
Gaudiran d’una bonificació del 20% en la quota de residus comercials aquells que exerceixin
conjuntament
l’activitat comercial en l’habitatge familiar. Aquesta bonificació no serà
compatible en cap més altre.

ORDENANÇA FISCAL núm. 8
REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ESTUDI, L’ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS

Article 8. Tarifes
Es modifiquen/afegeixen els següents apartats:
1. Serveveis Generals
Fotocòpia a doble cara
Fotocòpia a doble cara color
Fotocòpia DIN A4 color per cada una
A partir de 10 fotocòpies
Fotocòpia DIN A3 color per cada una
A partir de 10 fotocòpies
Per tramesa de correu-e
4. Urbanisme i Obres
• Pròrroga llicència menor
• Prorroga altres llicències
4.3
•
•
•
•

0,27 €
0,42 €
0,28 €
0,25 €
0,53 €
0,48 €
0,80 €
43,35 €
Meitat import
per la obtenció

Informes primeres ocupacions
Primera/segona ocupació de vivendes, per cada vivenda
Primera/segona ocupació de parkings, per cada parkings
Primera/segona ocupació de locals comercials
Primera/segona ocupació indústries

90,70 €
68,10 €
129,40 €
181,41 €

ORDENANÇA FISCAL núm. 9
REGULADORA DE LATAXA PER LA PRESTACIO DELS SERVEIS DE PREVENCIO I
CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS i INSTAL·LACIONS , DELS ESPECTACLES
PUBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES I DE LES ACTIVITATS INNOQUES

Article 1: Fonament jurídic
La present Ordenança s’estableix a l’empara de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 27 del

11

R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i a l’empara del que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i
control ambiental de les activitats i de la Llei 4/2004, d’1 de juliol reguladora del procés
d’adequació de les activitats amb incidència ambiental i del seu reglament de desenvolupament
aprovat pel Decret 50/2005, de 29 de març , de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives , i a l’empara de la Llei
3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats , infraestructures i edificis i del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació
dels equipaments comercials. En base aquesta normativa l’ Ajuntament estableix les taxes per
la tramitació municipal: de les autoritzacions ambientals, de les llicències ambientals i de les
llicències d’espectacles i activitats recreatives, de les comunicacions prèvies dels annexos III
(Annex III-1 i Annex III-2). Aquestes taxes s’han de regir per aquesta Ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 58 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2: Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la prestació
per part de l’Ajuntament de:
a) Els serveis i activitats tècniques i administratives de competència local establerts a la
Llei 20/2009, per a la tramitació de les autoritzacions ambientals que concedeix la
Generalitat de Catalunya, a què es troben sotmeses les activitats que es relacionen en
l’annex I.
b) Els serveis tècnics i administratius derivats de la sol·licitud de les llicències ambientals,
de les que, inexcusablement, han d’estar proveïts els establiments o locals on es
desenvolupin activitats de les incloses als annexos II de la Llei 20/2009.
c) Els Serveis tècnics i administratius derivats de les sol·licituds de les llicències
d’espectacles i activitats recreatives, de les activitats de l’annex IV de la Llei
20/2009 i de la Llei 11/2009 de regulació dels espectacles públics i les activitats
recreatives o normativa que les substitueixi.
d) Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies a què resten
sotmeses les activitats de l’annex III de la Llei 20/2009 i de la llei 11/2009,de regulació
dels espectacles i les activitats recreatives.
e) Els serveis tècnics i administratius que comportin els controls i revisions de les
activitats compreses en els apartats anteriors.
f) Els informes urbanístics previs de compatibilitat i llicències urbanístiques municipals de
canvi d’ús
g) Els serveis tècnics i administratius derivats de l’adequació de les activitats existents, de
conformitat amb la Llei 4/2004 i el Decret 50/2005
h) Tots els serveis que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels expedients per:
1. Legalització d’activitat (obertura, trasllat i canvi substancial).
2. Adequació d’activitat.
3. Canvi de titularitat.
4. Modificació i/o ampliació de l’activitat (canvis no substancials).
5. Control periòdic
6. Control inicial activitats
7 Segones i successives visites d’inspecció en motiu de denúncies de part.

Article 3. Subjectes passius
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1. Són subjectes passius d’aquestes taxes, a títol de contribuent, les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que
sol·licitin o que resultin beneficiades o afectades per l’esmentada tramitació d’autorització
ambiental, llicència ambiental o comunicació prèvia.
2. En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació, els subjectes passius ho seran
els titulars de l’activitat.
3. En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva autorització o llicència
ambiental, o sense haver efectuat la pertinent comunicació, es constitueix en subjecte passiu
d’aquesta taxa la persona física o jurídica que desenvolupi l’activitat.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:

Art. 5
5.1.
5.1.1

5.1.4

CONCEPTE
LLEI 20/2009
La quota tributària de les activitats subjectes al règim d’autorització
ambiental corresponent a les activitats enumerades a l’annex I, de la
Llei 20/2009 (incloses les activitats provisionals)
La quota tributària de les activitats subjectes al règim de llicència
ambiental corresponent a les activitats enumerades a l’annex II. i IV
de la Llei 20/2009 (incloses les activitats provisionals). No inclou les
visites de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
ni certificats ambientals de comprovació de mesures acústiques
Activitats subjectes al règim de comunicació Llei 20/2009. No inclou
les visites de comprovació de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis ni certificats ambientals de comprovació de mesures
acústiques). S’inclouen activitats provisionals
Instal·lació d’antenes de telefonia mòbil:

5.1.4.1.

Subjecte al règim de l’annex II

5.1.4.2.

Subjectes al règim de l’annex III

5.1.5

Revisions i controls

5.1.5.1.

Revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes al règim
d’autorització ambiental

131,46 €

Revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes al règim de

131,46 €

5.1.2.

5.1.3.

5.1.5.2.

IMPORT
638,97 €

698,02 €

165,42 €

1.429,47 €

912,81 €
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llicència ambiental
5.1.5.3.

Control inicial o periòdic llicències subjectes a la Llei 20/2009.

106,70 €

5.1.6.
5.1.7.

Transmissions d’activitats
Modificacions d’activitat Llei 20/2009:

130,30 €

5.1.7.1.
5.1.7.2.
5.1.7.3.
5.1.7.4.
5.1.7.5
5.1.7.6

Modificacions substancials (Annex I)
Modificacions substancials (Annex II)
Modificacions no substancials (Annex I)
Modificacions no substancials (Annex II)
Modificacions substancials (Annex III)
Modificacions no substancials (Annex III)

775,60 €
543,36 €
13,61 €
51,48 €
128,10 €
74,75 €

5.1.8.

Activitats temporals inferiors a 6 mesos

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

LLEI 11/2009 I DECRET 112/2010
Llicència activitat recreativa o llur modificació substancial
Comunicacions prèvies i/o declaració responsables o llur
modificacions
Control inicial establiment subjecte a autorització o llicència recreativa
Control periòdic establiment subjecte a autorització, llicència o
comunicació prèvia recreativa
Revisió autoritzacions o llicències recreatives
Revisió comunicació prèvia recreativa
ALTRES CONCEPTES
Règim de comunicació activitats innoqües
Inspeccions
Desistiment en la sol.licitud, sempre i quan s’hagi practicat alguna
actuació administrativa
Baixa

5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

50% de la
taxa
252,47 €
238,86 €
123,50 €
130,30 €
123,50 €
123,50 €
218,12 €
53,35 €
175,86 €
44,00 €

Article 6. Meritació de la taxa
1.- La taxa de les activitats de l’annex I de la Llei 20/2009 meritarà quan es rebi la
documentació per donar inici a l’activitat municipal.
2.- En les activitats dels annexos II, III i IV de la Llei 20/2009, les previstes a la Llei 11/2009 i les
innòcues , l’obligació de contribuir naixerà en el moment de formular-ne la sol·licitud de llicència
o efectuar-se la comunicació prèvia i/o declaració responsable, o en el moment que es
produeixi l’acte de comprovació i requeriment de legalització de l’activitat al subjecte passiu en
cas que no s’hagi formulat la sol·licitud corresponent d’activitats en funcionament.
3.- Les sol·licituds o la comunicació prèvia s’haurà de formular abans de l’obertura i posada en
funcionament dels establiments o instal·lacions de què es tracti.

Article 7. Infraccions i sancions
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Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei General
Tributària i la normativa que la desplega.

Article. 8. Data aprovació i inici de la seva aplicació
Aquesta ordenança ha estat aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 31 d’octubre de
2012, entrarà en vigor el 1 de gener de 2013 i regirà fins a la seva modificació o derogació
expressa.

ORDENANÇA FISCAL núm. 10
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Article 5è. Beneficis fiscals.
1) Les bonificacions que es detallaran a continuació són incompatibles entre sí, i per tant, no es
podrà gaudir de més d’una bonificació alhora.
Les bonificacions s’apliquen sobre l’import corresponent als consums d’aigua potable, i no
s’aplicaran sobre les quotes fixes de manteniment del servei i de conservació del comptador.
2) Gaudiran d’una bonificació del 20% sobre la taxa de l’aigua, les famílies nombroses que ho
acreditin mitjançant el carnet de família nombrosa, prèvia sol·licitud de l’interessat. Gaudiran
d’aquesta bonificació a partir del trimestre següent al de la sol·licitud.
3) Gaudiran d’una bonificació del 50% aquells contribuents que:
a) Reuneixin els següents requisits:
1.

Trobar-se dins d’algun d’aquests supòsits:
-

Ser jubilat o pensionista, pel qual els ingressos de la unitat de convivència no superin :

-

Ser discapacitat (amb el certificat oficial de ICASS igual o superior al 66%).

2. Que els ingressos de la unitat de convivència no superin:
Per 1 persona:
1 vegada el salari mínim
Per a 2 persones:
1,5 vegades els SMI
A partir de 3 persones: 2 vegades el SMI
El càlcul es farà amb la suma dels ingressos globals de la unitat de convivència.
3. En el cas d’existència d’estalvis, aquests no podran superar l’import de 18.000 euros.
b) Supòsit excepcional
Excepcionalment l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària de Sant Julià del Llor i Bonmatí
podran presentar un informe social per la bonificació d’aquesta taxa per a les famílies en
seguiment de serveis socials que consideressin adient.
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c) Documentació que cal presentar
-

Fotocòpia DNI del sol·licitant.
Volant de convivència.
Certificat de la pensió de l’any en curs de tots els membres de la unitat de convivència.
3 últimes nòmines i vida laboral (si s’escau) de tots els membres de la unitat de
convivència.
Declaració de renda o certificat negatiu d’Hisenda.
Estalvis bancaris (saldo mig)
Certificat de disminució reconegut per la Generalitat de Catalunya (si s’escau).

d) Tramitació
Les persones que es vulguin acollir a aquest descompte hauran de presentar una instància
amb registre d’entrada a l’Ajuntament, adjuntant tota la documentació.
Des de l’Ajuntament, s’enviarà una carta a la persona amb la resposta positiva o negativa.
Amb la sol·licitud, la persona signarà també el compromís de comunicar qualsevol canvi en la
seva situació econòmica.
Estan exempts de la taxa sobre canvi de titularitat del contracte de subministrament, els
cònjuges i descendents/ascendents fins a 1r grau, en els casos de defunció del titular.

ORDENANÇA FISCAL núm. 11
REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL
Article 10. Quota Tributària
2-OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
Es modifiquen/afegeixen els següents apartats:
e) Per mercaderies, materials de la construcció, runes, tanques, puntals i altres instal·lacions
anàlogues: 0,40€/m2/dia.
Quota mínima: 6,00 €
i) Per ocupació durant fires monogràfiques:
i.1) Parades, estands, casetes de venda o elements anàlegs: 1,75 €/ml/dia.
i.2) Atraccions, gronxadors, barraques, tòmboles: 3,50 €/ml/dia.
Queden exempts de la taxa en motiu de la Fira Dol-sa els establiments i entitats del
municipi.
k) Per ocupació per la Festa Major:
k.1) Bars, xurreries, parades de venda de menjar, i anàlegs: 23,40 €/dia
k.2) Atraccions, gronxadors, barraques, tòmboles:
k.2.1) fins a 10 m2: 17,00 €/dia
k.2.2) Per cada m2 d’excés: 1,00 €/m2/dia
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Quota màxima: 40€/dia
k.3) Parades d’artesania i anàlegs: 1,75 €/ml/dia

ORDENANÇA FISCAL núm. 19
REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS
Es modifiquen/afegeixen els següents apartats:
ARTICLE 4. QUOTA
Per utilització de l’envelat municipal:
a) per ocupacions puntuals
Veïns del municipi
1 hora .....................................20 euros
2 hores ...................................29 euros
4 hores ...................................46 euros
cada hora addicional ...............8 euros

Usuaris fora municipi
1 hora .....................................26 euros
2 hores ...................................38 euros
4 hores ...................................59 euros
cada hora addicional ..............10 euros

b) Per ocupacions de forma continuada

Abonament mensual veïns del municipi

Abonament mensual usuaris fora municipi

2 hores setmanals
13,50 € persona / mes

2 hores setmanals
16,70 € persona/mes

Queden exemptes de pagament de la taxa per utilització de l’envelat les associacions
sense ànim de lucre del municipi.
6. Utilització de la pista poliesportiva de Bonmatí
Hora o fracció

20,00 €/h

6è. DICTAMEN PROPOSANT LA IMMOBILITZACIÓ I AFECTACIÓ DELS CRÈDITS
CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL PER A
L’EXERCICI 2012

“ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 24 d’octubre de 2012 s’inicia l’expedient de
declaració d’un crèdit com no disponible.
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2. Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos
generals de l’Estat per al 2012, s’immobilitza la totalitat del saldo del crèdit de la
partida pressupostària per un import total de 13.242,31 €, amb detall i desglós
següent:
Partida

Descripció

920.12009
920.12009
920.12009
920.12009

Ret. Bàsiques Funcionaris
Ret. Bàsiques Funcionaris
Ret. Bàsiques Funcionaris
Ret. Bàsiques Funcionaris

Euros
3.010,14
1.527,79
1.527,79
1.450,56

TOTAL RESERVA PARTIDA 920.12009
920.13000
920.13000
920.13000
920.13000
920.13000
920.13000
920.13000
920.13000

Ret. Personal Laboral
Ret. Personal Laboral
Ret. Personal Laboral
Ret. Personal Laboral
Ret. Personal Laboral
Ret. Personal Laboral
Ret. Personal Laboral
Ret. Personal Laboral

7.516,28
994,80
994,80
935,40
149,16
1.038,73
121,00
467,70
1.024,44

TOTAL RESERVA PARTIDA 920.13000
TOTAL RESERVA

5.726,03
13.242,31

3. La Secretària-Interventora ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 30 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
2. Articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de
l’Estat per al 2012.
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent acord:
1. Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de les partidesa
establertes a continuación per un import global de 13.242,31 euros, quedant els
ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes
d’assegurança col.lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat
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Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini en les
corresponents Lleis de pressupostos.

Partida

Descripció

Euros

920.12009
920.12009
920.12009
920.12009

Ret. Bàsiques Funcionaris – xxxxxx
Ret. Bàsiques Funcionaris – xxxxxx
Ret. Bàsiques Funcionaris – xxxxxx
Ret. Bàsiques Funcionaris – xxxxxx
TOTAL RESERVA PARTIDA 920.12009

920.13000
920.13000
920.13000
920.13000
920.13000
920.13000
920.13000
920.13000

Ret. Personal Laboral – xxxx
Ret. Personal Laboral – xxxx
Ret. Personal Laboral – xxxx
Ret. Personal Laboral – xxxx
Ret. Personal Laboral – xxxx
Ret. Personal Laboral – xxxx
Ret. Personal Laboral – xxxx
Ret. Personal Laboral – xxxx
TOTAL RESERVA PARTIDA 920.13000
TOTAL RESERVA

3.010,14
1.527,79
1.527,79
1.450,56
7.516,28
994,80
994,80
935,40
149,16
1.038,73
121,00
467,70
1.024,44
5.726,03
13.242,31

2. Donar compte del present acord als serveis econòmics per a que procedeixi a portar
a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.

7è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7
DEL PRESSUPOST 2012
“Vist l'Informe Secretaria-Intervenció, inclòs a l'expedient, i de conformitat amb el que
disposa l'article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que afecten a les partides
que a continuació es detallaran.
Vista la insuficiència d’algunes partides del pressupost de l’exercici corrent, les quals
es preveu siguin insuficients per poder atendre majors despeses o crèdits
extraordinaris.
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Vist el que disposen l’article 177 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent acord:
1r. Aprovar la proposta de modificació de crèdits num. 7/12 en el pressupost
d'enguany, xifrat en les quantitats següents:
1. CRÈDITS EN AUGMENT
A) SUPLEMENTS de CRÈDITS

Partida
1.433.22706
1.161.21300
1.151.22706
5.155.21002
5.155.21001
4.231.48000
3.321.22103
3.334.22103
3.337.22103
1.920.22103
3.491.21300
1.454.60900

Concepte
Estudis i treballs tècnics
enginyer tècnic
Rep. Manteniment i Conserv.
Aigua Potable
Estudis i projectes
Rep. mant. i conserv.
desbroçament marges
Rep. mant. I conserv. camins
rurals
Serveis beneficiència
Combustibles i carburants
escola
Combustibles i carburants esplai
Combustibles i carburants
envelat
Combustibles i carburants
Ajuntament
Reparacions, mantenim. i
conservació ràdio
Construcció mur escullera
Total Suplement de Crèdit

Consign.
Pres.
actual

Suplement
de crèdit

Consign.
definitiva

3.000,00

3.500,00

6.500,00

14.156,00
2.000,00

5.000,00
2.000,00

19.156,00
4.000,00

2.000,00

1.000,00

3.000,00

5.000,00
500,00

1.000,00
1.000,00

6.000,00
1.500,00

3.500,00
500,00

500,00
600,00

4.000,00
1.100,00

1.000,00

500,00

1.500,00

2.300,00

700,00

3.000,00

500,00
88.290,49

1.000,00
24.878,46
41.678,46

1.500,00
113.168,95

B) CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Partida

Concepte
Aportació càrites adquisició
4.231.78100 congelador
1.920.62300 MÀquina Soldar
Total Crèdits Extraordinaris
Total partides en augment
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Consign.
Pres.
actual
0,00
0,00

Crèdits
Extraordinaris
253,45
1.000,00
1.253,45
42.931,91

Consign.
definitiva
253,45
1.000,00

2. FINANÇAMENT
A) BAIXA DESPESES

Partida
Concepte
3.334.62300 Mastil Bandera
Interessos pòlissa crèdit "La
2.011.31001 Caixa"
Interessos préstec subvencions
2.011.31034 2012
Eliminació, tractament i recollida
5.162.25000 restes
3.161.60900 Xarxa Connexió Clavegueram
Retribucions bàsiques
1.920.12009 Funcionaris
Total Baixa Despeses
Total Modificació

Consign.
Pres.
actual
2.040,48

Baixa
Despeses
-253,45

Consign.
definitiva
1.787,03

10.000,00

-10.000,00

0,00

6.000,00

-1.678,46

4.321,54

110.000,00
136.457,89

-12.000,00
-10.000,00

98.000,00
126.457,89

62.086,10

-9.000,00
-42.931,91
0,00

53.086,10

2n. Exposar al públic aquest acord de modificació de crèdits, per termini de 15 dies
hàbils, als efectes d'examen i presentació de reclamacions i suggeriments.
3r. Considerar que aquest acord és immediatament executiu i que en el supòsit de
que no sigui presentada cap reclamació ni suggeriment aquest acord de modificació de
crèdits quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne cap altre d'exprés.
4t. Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la
Província, resumida a nivell de capítols.”

8e. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR L’ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST
DEL PROJECTE DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UN MUR D’ESCULLERA AL
CAMÍ VELL D’AMER” DEGUT A L’INCREMENT DEL TIPUS IMPOSITIU DE L’IVA.
“Vist que en data 8 de setembre de 2012 el Ple va aprovar definitivament el projecte
“Mur d’escullera en el camí Vell d’Amer”, redactat per l’enginyer de Camins, Canals i
Ports, el Sr. xxxxxx, amb un pressupost d’execució de 110.363,10 euros (IVA inclòs).”.
Vist que en aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostaria i el foment de la competitivitat s’ha augmentat el
tipus d’IVA general de 18 % al 21% a partir del dia 1 de setembre de 2012.
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Vist que es fa necessari realitzar l’actualització del tipus d’IVA del pressupost de
l’esmentat projecte, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
acord:
1r. Aprovar l’actualització del pressupost del projecte de l’obra “Mur d’escullera en el
camí Vell d’Amer”, redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports, el Sr. xxxxxx, per
l’import d’execució de 113.168,94 euros (IVA del 21% inclòs).
2n. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Administracions Publiques
(PUIOS).
3r. Exposar al públic aquesta resolució mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la
Província, i al tauler d’anuncis.”

9è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LA IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’OBRA DE
CONSTRUCCIÓ D’UN MUR D’ESCULLERA EN EL CAMÍ VELL D’AMER.

Demana la paraula el senyor Gifre per assenyala que observa que només hi ha un
afectat i que li puja més la contribució especial del que li va costat la propietat. El
terreny el va cedir el de Cal Fusté i aqueta carretera la va fer l’Ajuntament d’Amer.
Quan aquest senyor va comprar la propietat, el camí ja era fet. Quan es va fer el
desviament de Can Gallina, es va fer una mica de cuneta i això és un lloc que s’hi ha
de fer alguna cosa. Demanen a la secretària que expliqui com s’apliquen les
contribucions especials.
Intervé la senyora secretària dient que les contribucions especials és un tribut que
grava l’especial benefici que obté un particular quan es realitza una obra pública. En el
cas que ens ocupa, s’ha considerat que la realització del mur d’escullera beneficiarà a
l’interès públic general però també hi haurà un benefici singular per un propietari ja
que, segons l’informe dels tècnics municipals, si no es dur a terme aquesta obra, la
propietat d’aquest particular quedarà descalçada i perdrà el camí d’accés a la seva
propietat ja que aquest s’esllavissarà. Pel que fa a la base imposable d’aquest impost,
està constituïda, com a màxim, pel 90% del cost que l’Ajuntament ha de suportar per la
realització de les obres. S’entén per cost suportat la quantitat que resulti de restar la
xifra dels costat total de l’obra l’import de les subvencions que s’obtingui l’Ajuntament.
En el cas que en ocupa, el cost que ha suportar l’Ajuntament és de 24.878,45 €. S’ha
cregut convenient, seguint a l’informe dels serveis tècnics municipals, repartir entre
l’Ajuntament i el subjecte passiu únic, un 50% cadascun.
El senyor Gifre conclou que ho troba injust. Hi afegeix que ell no hi veu perill
d’esllavissada en el camí d’accés a la granja i vol fer constar que ell no ha parlat amb
aquest propietari ni pensa parlar-hi.
La senyora Brescó li pregunta com s’ho ha mirat, si no ha parlat amb el propietari i no
ha entrat a la finca.
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El senyor Gifre repon que des de baix.
La senyora Brescó li respon que, des de baix, no es veu. S’ha de pujar a dalt per
valorar-ho.
El senyor Gifre li repon que s’ha fet l’obra de sanejament de la Colònia i no s’ha aplicat
res i aquí sí.
Intervé el senyor alcalde per dir que l’obra s’ha de fer i s’ha de repercutir enter tots
dos. Si baixa aquella pedra grossa, pot passar una desgràcia. S’ha d’actuar urgent.
Conclou el senyor Gifre que comparteix aquesta opinió però troba excessiu fer pagar
això al particular.

Seguidament es sotmet a votació la següent proposta:
“ANTECEDENTS
1.En data 8 de setembre de 2012 el Ple va aprovar definitivament projecte d’obra
ordinària “Construcció d’u mur d’escullera en el camí vell d’Amer”, amb un pressupost
de 113.168,94 € (IVA vigent inclòs).
2. Per la resolució de l’Alcaldia núm. 393, de data 17 d’octubre de 2012, es va resoldre
iniciar l’expedient de contribucions especials i demanar els informes corresponents.
3. Els serveis tècnics municipals i el secretari interventor han emès els corresponents
informes tècnic i jurídic, que consten en l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per realitzar obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels
particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de
l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra “Construcció d’un mur
d’escullera al Camí vell d’Amer”. té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les
enumerades en l’article 29 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. D’acord amb l’article 15.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, correspon a les entitats locals
acordar la imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les
contribucions especials, l’article 34.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que l’exacció de les
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contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en
cada cas concret.
3. La base imposable serà d’12.439,22 €, corresponents al 10% del cost del projecte i
que s’ha de repercutir al subjecte passiu. El cost que suporta l’Ajuntament és de
12.439,22 €, un altre 10% i la resta, 88.290,49 € un 80 %, és finançat per la
Generalitat de Catalunya dins el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
Per tot això, el Ple aprova, amb 5 vots a favor del Grup Independent i 4 abstencions, el
següent acord:
1r. Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
“Construcció d’un mur d’escullera al Camí vell d’Amer”, l’establiment i exigència de les
quals es legitima per l’obtenció d’un benefici especial en la finca de l’àrea beneficiada
d’acord amb les següents consideracions:

1.1)

JUSTIFICACIÓ QUE LES OBRES BENEFICIEN ESPECIALMENT A
DETERMINADES PERSONES: Les obres que s’executaran suposaran un
considerable benefici o increment del valor dels béns del subjecte passiu ja
que, amb la contenció d’aquestes terres, impedirà que la seva propietat no
quedi descalçada i, en concret, que pugui gaudir d’un accés segur a la
construcció existent de la seva propietat atès que si no s’atura el risc
d’esllavissades en aquest indret, especialment en època de pluja, pot posar en
risc l’esllavissament del camí privat d’accés a la propietat de l’interessat.

1.2)

JUSTIFICACIÓ PER PERCENTATGE DEL REPARTIMENT: la construcció
existents sobre el talús propietat del subjecte passiu es troba ubicada en una
zona elevada respecte al vial públic que està afectat per les esllavissades. En
conseqüència el recorregut d’aquest camí particular que connecta i dóna
accés a la propietat situat entre el vial públic amb l’edificació conforma una
pendent pronunciada. Aquest camí privat està tocant el talús a consolidar, de
manera que si continuen les esllavissades del talús, el camí privat té un risc
real de desaparèixer físicament deixant l’edificació i la finca en general sense
accés rodat.
L’objectiu de la construcció del mur d’escullera és la d’evitar la caiguda de
roques i terres al vial públic, però aquestes roques i terres formen part d’un
terreny particular on s’ubica el talús, i que també conformen físicament el camí
particular. En conseqüència, si no es dugués a terme aquesta obra,
l’Ajuntament haurà de sufragar uns costos de neteja de la via pública però
aquests costos esdevindrien molt inferiors als costos de creació del camí privat,
una vegada hagués desaparegut i que hauria de sufragar el particular.
Es a dir, les esllavissades aporten materials que afecten al vial públic, que ens
obliga a realitzar treballs de manteniment i neteja, però el camí particular
d’accés literalment deixarà d’existir físicament si aquesta actuació no s’executa.
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Malgrat que es considera que la no realització d’aquesta actuació suposaria un
perjudici econòmic més gran al particular que a l’interés general, es considera
equitatiu un repartiment d’un 50% dels costos a suportar per l’Ajuntament i un
altre 50% a sufragar pel particular.

2n. Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents determinacions:
2.1) El COST PREVIST DE L’OBRA es fixa en 113.168,94 € i el cost suportat
per l’Ajuntament en 24.878,45 €, un cop deduïda la subvenció atorgada de
88.290,49 € provinent del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
2.2) Es fixa la QUANTITAT IMPUTABLE AL BENEFICIARI en 11.036,30 €,
corresponents al 50 % del cost suportat per l’Ajuntament per a la realització
d’aquesta obra. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que,
finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de
prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els
subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.
2.3) CRITERI DE REPARTIMENT: pel que fa a l’aplicació d’un mòdul de
repartiment de la base imposable, en aquest expedient no hi ha d’haver cap
repartiment entre els subjectes passiu atès que només n’hi ha un per ser una
sola finca la qui obté un benefici especial per l’execució d’aquesta obra. Per
tant, la necessària proporcionalitat en relació a l’import de la quota i el grau del
benefici entre els diversos subjectes passius no es dóna

3r. Aprovar la relació dels subjectes passius i la quota singular segons consta en el
document annex a l’acord.
4t. Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, durant els quals les persones interessades
poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden
constituir-se en associació administrativa de contribuents, d’acord amb l’article 17
TRLRHL.
5è. Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevé definitiu d’acord amb l’article 17.3
del Text refós de la Llei d’hisendes locals i es publicarà en el BOP.
Si hi ha reclamacions, es delega a la Junta de Govern Local la competència en la seva
resolució abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions
especials i en el padró de contribuents.
6è. Notificar individualment al subjecte passiu aquest acord. Un cop sigui definitiu
l’acord d’ordenació, es notificarà al subjecte passiu la quota tributària (article 34.4.
TRLRHL).
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7è. Recaptar aquestes contribucions especials en dos pagaments: el primer com a
bestreta 6.219,61 € abans de l’inici d’obres i un altra per la resta, un cop finalitzada
l’obra i s’hagi aprovat la liquidació definitiva de l’obra en funció el seu cost real.
8è. Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no prevegi
aquest acord.
9è. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament”.

ANNEX A L’ACORD: RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS I QUOTES SINGULARS

RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS O PERSONES BENEFICIADES PER L’EXECUCIÓ DE
LA CONSTRUCCIÓ D’UN MUR D’ESCULLERA AL CAMÍ VELL D’AMER I LES QUOTES
INDIVIDUALS PROVISIONALS RESULTANTS DE L’APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS
Cost total de l’obra:
Subvencions:
Cost suportat per l’Ajuntament:
Percentatge que s’aplica:
Import global per repartir:
Mòdul de repartiment:
Import imputat al beneficiari:

Núm.
ordre

ÚNIC

Nom i cognoms
subjecte passiu

xxxxxxxx

113.168,94 €
88.290,49 €
24.878,45 €
50%
12.439,22 €
Cap
12.439,22 €

Situació de
l’immoble

CAMÍ D’AMER

Mòduls
imputats a
l’immoble

Cap

Quota resultant

12.439,22 €

10è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS,
APROVAR
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ I
CONVOCAR LA LICITACIÓ DEL PROJECTE D’OBRA
“CONSTRUCCIÓ DE MUR D’ESCULLERA DEL CAMÍ VELL D’AMER”.
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En data 8 de setembre de 2012 el Ple va aprovar definitivament el projecte
“Construcció de Mur d’escullera en el camí Vell d’Amer”, redactat per l’enginyer de
Camins, Canals i Ports, el Sr. xxxxxx.
Per decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 411/12 de data 25 d’octubre de 2012 es va
incoar l’expedient de contractació del projecte de l’obra “Construcció de mur
d’Escullera en el camí Vell d’Amer ”
Vist que aquesta obra es troba consignada a la partida 12.1.454.60900 del pressupost
municipal de 2012.
Un cop evacuats els informes de secretaria i intervenció.
Als efectes previstos de l’article 96 de la Llei de contractes del sector públic, el Ple
aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent acord:
1r. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars, que haurà de
regir la contractació de les obres per dur a terme del projecte “Construcció de Mur
d’escullera en el camí Vell d’Amer”, amb un pressupost de 93.528,05 euros i
19.640,89 euros en concepte d’Impost sobre el valor afegit (21%), i que fan un total de
113.168,94 euros.
2n. Delegar a la Junta de Govern Local l’adjudicació de l’obra “Construcció de mur
d’escullera en el camí Vell d’Amer”.
3e. Sotmetre l’anterior plec a informació pública per un període de 20 dies
naturals,mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Diari Oficial de la
Generalitat, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i disposar-ne, alhora, la seva
exposició al tauler d’edictes de la corporació i a la web municipal, als efectes de
presentació d’al·legacions. En cas de no haver cap reclamació o suggeriment, l’acord
inicial esdevindrà definitiu.
4t. Aprova l’expedient de contractació, condicionant a:
-

l’aprovació definitiva del plec de clàusules administratives particulars,
que haurà de regir la contractació de les referides obres.

5e. Acordar l’obertura del procediment d’adjudicació de l’obra, convocant la licitació
mitjançant el procediment obert, d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars que s’aproven en aquest acord i que es consideraran part integrant en el
contracte.
6e. Anunciar la licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament en substitució del
que caldria efectuar en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que disposen
els articles 126 i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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11è. MOCIO DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
(CIU, ERC, ICV, SI i DC) PER L’EXERCICI DEL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ.
“En data 27 de setembre de 2012 el Parlament de Catalunya va aprovar la següent
resolució:
Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes
polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes,
afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquest
catalanisme ha volgut trobar durant molts anys un encaix de la nostra realitat nacional
al si de l’Estat espanyol mitjançant l’aportació d’estabilitat econòmica i regeneració en
les formes de Govern, a canvi del reconeixement de la nostra llengua, la nostra
cultura i un cert nivell d’autogovern, diferent en funció del període històric. Hi ha hagut,
també des del catalanisme, una proposta que ha plantejat una redefinició complerta de
l’Estat espanyol per a basar la seva font de legitimitat en la unió voluntària de diferents
nacions que s’haurien de reconèixer entre elles en un pla d’igualtat. Igualment, ja des
dels seus inicis, el catalanisme polític ha comptat amb partidaris de l’estat propi,
entenent que era en el concert de les nacions on Catalunya trobaria un marc de relació
estable i de bon veïnatge amb la resta dels pobles de la Península Ibèrica i d’Europa.
En els darrers trenta anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat vehicular el
seu progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i aprofundiment
democràtic a través de la participació a l’Estat espanyol. Malgrat els avenços assolits
respecte a la situació viscuda sota el franquisme, el balança d’aquest període és
clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim com a societat. Les
propostes d’acord que han significat els estatuts d’autonomia de 1979 i 2006, la
col·laboració amb l’entrada a la Unió Europea i l’euro, la contribució a la modernització
econòmica i al progrés democràtic, han topat amb una clara voluntat de
recentralització de laminació de l’autogovern – expressada amb les continuades
invasions competencials i, de forma molt significativa, amb la Sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006-, l’incompliment dels compromisos
continguts en els diferents acord entre Catalunya i l’Estat espanyol, una inversió de
infraestructures molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i
l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal continuat durant
aquest període equivalent anualment al 8% de la creació de riquesa que avui posa en
perill la cohesió social i el progrés econòmic.
El camí recorregut en aquest darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha portat a
una part important de la ciutadania i a diferents actors socials, econòmics i polítics a
proposar nous escenaris de futur. Disposar d’un Estat propi, tant dependent o
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independent com al resta d’Estats europeus, que tingui per objectiu servir al benestar ,
el progrés econòmic i culturals dels ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu
origen o condició, és vist avui com una necessitat inajornable per una part creixent de
la ciutadania de Catalunya. El passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de catalans
i catalanes va protagonitzar una jornada històrica, donant un exemple de civisme i de
compromís amb el present i futur de la nostra nació. De forma molt massiva els
manifestants van expressar, de manera clara i inequívoca, el desig que Catalunya
esdevingui << un no Estat d’Europa>> i van recollir un anhel que, en aquests
moments, és compartit per una part molt important de la societat catalana, que
reclama que el nostre país assoleixi de L’Instrument d’un Estat; eina imprescindible per
fer front als reptes de la nostra societat.
La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya pugin decidir amb plena
llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques
parlamentaries i pel President de la Generalitat. En aquest sentit, el 12 de desembre
de 1989, el Parlament de Catalunya va remarcar que el poble català no renunciava al
dret a l’autodeterminació; i, igualment, va expressar la possibilitat <<d’incrementar les
cotes d’autogovernació fins allà on cregui convenient i, en general, adequar la
regulació dels drets nacionals a les circumstàncies de cada moment històric>>.
Després d’aquest 11 de setembre, escoltant l’anhel expressat d’una forma tant
significativa, s’esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar la
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa.
Resolució:
1r. El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per l’enorme
èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de
Barcelona, sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”.
2n. El Parlament de Catalunya constata que al llarg d’aquests darrers trenta anys, una
part molt important del catalanisme s’ha compromès a fons amb la transformació de
l’Estat espanyol per poder-hi encaixar sense haver de renunciar a les nostres
aspiracions nacionals, a la nostra voluntat d’autogovern, ni a la nostra continuïtat com
a nació. Però els intents d’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades
respostes són avui una via sense recorregut, Catalunya ha d’iniciar una nova etapa
basada en el dret a decidir.
3r. És per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci el seu
propi camí, constatant la necessitat que el poble català pugui decidir lliurament i
democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés social, el
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desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la
llengua pròpies
4t. El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents
socials i econòmics a impulsar el màxim consens possibles per tal de portar a terme
aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat
internacional, la Unió Europea i el Govern espanyol, per tal que la ciutadania de
Catalunya pugui determinar en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme,
foment del debat i la convivència democràtica i sense coaccions de cap mena.
5e. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui
determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu i insta el govern a fer
una consulta prioritàriament dins la propera legislatura.”
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27 de
setembre de 2012, sobre el dret de decidir lliurament i democràticament el futur de
Catalunya i la necessitat d’una consulta al poble català.
2n. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya i al Congrés de Diputats i al Govern Espanyol.”

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la
sessió a les 19,50 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

Marc Garcia Nadal

Imma Parramon i Burch
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