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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 5 
Data: 12 de novembre de 2014 
Hora:  20 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. Remei Brescó  Esteve 
Sr. Julià Gifre Serarols 
Sr. Anna  Masachs Coll 
Sra. Elia 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. PROPOSTA D’ESTIMAR LA CONVENIÈNCIA D’OCUPACIÓ D’UNA PART DE 

LA PARCEL·LA DE DOMINI PÚBLIC SITUADA A LA PUJADA DEL GRUP BONDIA, 

QUALIFICADA URBANÍSTICAMENT COM EQUIPAMENT PER DEDICAR-LO A 

L’ÚS PRIVATIU OCUPACIÓ TANT DEL SÒL COM EL SUBSÒL, PER UN DIPÒSIT 

DE GAS. 

 
Demana la paraula el senyor Gifre per preguntar si l’Ajuntament far``a una cessi´´o? 
 
Respon el senyor alcalde que sí però s’ha de fer un concurs. Aquest és un primer 
acord. S’atorgarà una concessió per una part de la parcel·la de l’envelat i es 
subministrarà gas a una part del municipi. També es retiraran alguns dipòsits de gas 
existents. 
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El senyor Gifre pregunta si hi haurà alguna avantatge pels veïns, algun tipus de 
descomptes. 
 
El senyor alcalde respon que no ho saben. 
 
La senyora ``Elia pregunta si, ja que l’Ajuntament els hi cedeix els terrenys, si hi haurà 
algun tipus de contrapartida. 
 
El senyor alcalde li respon que els hi van demanar la cessió gratuïta i l’Ajuntament els 
hi va respondre que no. 
 
El senyor Badia diu que, una cosa que sí guanya el poble, és que l’adjudicatari 
retiraran tots els dipòsits que ara hi ha a la vista. 
 
El senyor alcalde segueix explicant que l’Ajuntament també va imposar que tots els 
dipòsits fossin soterrats ja que l’empresa no ho volia per poder optimitzar costos. Un 
cop instal·lats, mica en mica, aniran obrint els carrers. 
 
La senyora Borràs pregunta si estan disposats a fer-ho i tenen ganes de fer-ho. 
 
El senyor alcalde respon que sí per``o hi ha d’haver un concurs. 
 
La senyora Masachs pregunta quins carrers seran. 
 
El senyor alcalde li explicar aproximadament quins carrers seran i la senyora Bresco 
mostra al Ple un plànol detallant exactament de quins carrers es tracte. 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen:  
 
 
“Fonaments de fet 
 
Vista la sol·licitud d’atorgament de concessió per a l’ús privatiu d’una part de la 
parcel·la de domini públic qualificada urbanísticament d’equipaments, situada a la 
Pujada del Grup Bondia (parcel·la de “L’Envelat”), formulada per Entidad Mercantil 
Repol Butano SA, per ser ocupada per un dipòsit de gas. 
 
L’esmentat ús està sotmès a concessió administrativa, donat que implica la modificació 
i transformació del domini públic, de manera que resulta d’aplicació el procediment 
establert als articles 61 a 70 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
El peticionari ha prestant, juntament amb la seva sol·licitud, una memòria explicativa 
de la utilització dels béns i dels seus fins, tal com exigeix l’article 63 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals. 
 
Examinada la sol·licitud de la concessió i la memòria indicades, s’estima pels serveis 
competents que, en principi, l’ocupació del domini públic indica és oportuna i no 
genera cap perjudici ni pel al domini públic ni per als seus usuaris, ans el contrari, 



 3 

aquests podran gaudir d’una major qualitat en poder gaudir en els seus domicilis del 
subministrament de gas. 
 
Fonament de dret 
 

1. L’article 84.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 

administracions públiques disposa: 

 
“Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán 
en primer término por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de 
normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las disposiciones de 
esta ley.”. 
 

 
2. L’article 59 del Decret 336/1988,de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament de patrimoni (RP) estableix que l’ús privatiu inherent a l’afectació 

dels béns i el que comporta la transformació o la modificació del domini públic, 

resten subjectes a concessió administrativa. 

 
3. Vist que en el present cas hi haurà d’haver transformació del domini pública 

atès que és voluntat de l’Ajuntament que aquests dipòsits siguin soterrats. 

 
4. Vist el que disposen els articles 63 i següents del RP. 

 
5. Pel que fa a l’òrgan competent per a la seva aprovació, l’article 21 de la Llei 

7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local, en la seva 

modificació duta a terme per la Llei de contractes del sector públic, disposa que 

correspon a l’alcalde la competència en l’adjudicació de concessions sobre els 

béns d’aquesta quan el seu valor no superior el 10% dels recursos ordinaris del 

pressupost ni l’import de tres milions d’euros. Però l’article 22.2.q) d’aquest 

mateix text legal disposa que correspon al Ple les demés competències qu3 

expressament li confereixin les lleis. En aquest sentit, l’article 64 del Decret 

336/1988,de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 

ens locals disposa que el Ple, admesa, en principi, l’oportunitat de l’ocupació, 

ha d’encarregar la redacció del projecte corresponent. 

 
Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
1r. Estimar la conveniència, en principi, de l’ocupació del bé de domini públic situat a la 
parcel·la de la Pujada del Grup Bon dia (parcel·la de “L’Envelat”), per tal que sigui 
ocupada per un dipòsit de gas. 
 
2n. Encarregar als serveis tècnic municipals la redacció del projecte corresponent 
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3r. Donar compte Ple d’aquest decret en la primera sessió que es celebri”  
 
 
 
 
2n. PROPOSTA D’ APROVAR PROVISIONALMENT LES MODIFICACIONS I 
NOVES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2015 
 
 
1. La senyora Borràs demana si se’ls hi pot explicar la derogació de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general i el senyor 
Toni Badia li explica. 
 
La senyora Borràs torna a llegir cadascuna de les modificacions per veure si ho han 
entès bé i diversos regidors li fan els aclariments necessaris. 
 
Finalment la senyora Borràs pregunta si l’Impost de béns immobles queda igual. 
 
La senyora Brescó li respon que sí. 
 
La senyora Borràs pregunta si la revisió del Cadastre ja s’ha acabat. 
 
La senyora Brescó li respon que sí. 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
“Fonaments de fet 
 
2. En el Ple del dia 14 de juny de 2014 es va aprovar la nova Ordenança Fiscal 
núm. 18 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general.  
 
Aquesta nova redacció de l’aquesta Ordenança Fiscal tenia el seu origen en el litigi 
que van mantenir les empreses de telefonia mòbil amb tots aquells Ajuntaments que 
havien aprovar aquestes ordenances atès que consideraven que els Ajuntament 
podien imposar taxa a aquelles empreses titulars de les instal·lacions però no a les  
empeses no titulars de les instal·lacions. Aquestes demandes de les empreses de 
telefonia mòbil  davant el Tribunal Suprem van ser paralitzats atès que aquest Tribunal 
va plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TSUE) 
per establir si la legislació europea permetia l’exacció d’aquesta taxa. L’any 2012 el 
TSUE emetre sentència pel que establia que aqueta taxa era il·legal i, per tant, donava 
a la raó a les empreses de telefonia mòbil. Un cop va tenir aquest pronunciament, el 
Tribunal Suprem va començar a estimar  tots els recursos interposat per les 
companyies telefòniques i per tant,   anul·lar totes les ordenances fiscals reguladores 
d’aquesta taxa  
 
Aquells casos que encara no havien arribat al Tribunal Suprem i que es trobaven en 
seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també a l’espera d’aquest 
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pronunciament del TSUE, com és el cas de l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, el jutge del TSJ de Catalunya, al contrari del que va fer el 
Tribunal Suprem, no va veure clara la sentència del TJUE i va presentar una segona 
qüestió prejudicial al TJUE i va segui mantenint suspesos tots els procediments 
iniciats. El TJUE s’ha pronunciat respecte a aquesta segona qüestió prejudicial, 
mantenint que l’exacció de la taxa és il·legal. 
 
Per aquest motiu, en data 14 de juny de 2014, el Ple va derogar la seva OF reguladora 
de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministrament d’interès general i en va aprovar una de 
nova. 
 
Recentment les empreses de telefonia mòbil han començat a presentar recursos en 
relació a aquesta nova redacció de l’ordenança fiscal ja que consideren que en la seva 
redacció no queda prou clar que no s’aplica a les empreses de telefonia mòbil.  
 
És per aquest motiu que s’ha considerat convenient redactar una nova ordenança 
fiscal reguladora d’aquesta taxa amb una redacció el màxim de clarificadora perquè no 
pugui portar a cap dubte sobre l’exclusió en la seva aplicació a les empreses de 
telefonia mòbil i, en aquest sentit, s’introdueix un nou apartat a l’article 2 de 
l’ordenança fiscal, l’apartat 6, en que disposa que no estaran subjectes a la taxa 
regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que utilitzen el domini 
públic per a prestar els serveis de telefonia mòbil. També s’ha aprofitat per millorar la 
sistemàtica a l’ordenança establiment la regulació específica de l’empresa Telefonia de 
España SAU en a l’article 2 enlloc de l’article 7 on es trobava anteriorment. 
 
2. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 4 s’ha considerat convenient derogar-la i 
tornar-ne a redactar una de nova per incorporar la regulació dels vehicles mixt 
adaptables (furgonetes). 
 
3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal  núm. 6 reguladora de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, s’estableix una nova exempció per a les 
transmissions realitzades per persones física en les dacions en pagament i en les 
execucions hipotecàries amb efectes es del dia 1 de gener de 2014 així com pels fets 
imposables anteriors a aqueta data i no prescrits. Aquesta nova exempció és 
conseqüència de la modificació de l’article 105.1 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals,a provat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març a través 
de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de les mesures urgents per al 
creixement, competitivitat i eficàcia. 
 
En relació a aquesta ordenança, també cal corregir el seu article 9 quan disposa que el 
seu règim de gestió és el d’autoliquidació i s’establiria un règim de declaració i 
posterior liquidació per l’Ajuntament. 
 
4. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 8 de la taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de 
documents administratius s’ha cregut convenient aprovar una taxa per l’expedició de 
targetes d’armes i una altre pel servei que s’ofereix als particulars per a la tramesa de 
correus electrònics particulars. 
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5. Pel que fa a l’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 innoqües s’introdueix una 
modificació en l’article 5 que regula la quota tributària per els informes extern que es 
sol·liciten durant la seva tramitació. Fins ara s’havia fixat un import fix però ara es 
considera convenient ajudar aquest import al cost que efectivament li suposa a 
l’Ajuntament l’emissió de dits informes per part d’un tècnic extern, normalment del 
Consell Comarcal de La Selva. Per aquest motiu s’efectua una remissió a les taxes 
vigents en cada moment del Consell Comarcal de la Selva per l’assistència tècnica als 
municipis en l’elaboració de diversos informes. 
 
 
6. Pel que fa a l’Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa pel subministrament 
d’aigua potable es considera convenient incrementar  la bonificació del 20% a les 
famílies nombroses ja que, trimestralment, teniu un impacte molt petit (entre 3 i 5 €). 
Es puja a una 30%. 
  
7. En l’Ordenança general de preus públics, s’ha inclòs els preus dels lloguer de les 
taules i cadires. 
 
8. L’article 15.3. del Text refós de la Llei d’hisendes locals disposa que les entitats 
locals exerciran la potestat reglamentària a que es refereix l’article 12.2 d’aquesta Llei, 
bé en ordenances fiscals reguladores dels diferents tributs locals, bé mitjançant 
l’aprovació d’ordenances fiscals específicament reguladores de la gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs locals. En aquest últim cas l’Ajuntament de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí disposa de l’”Ordenança núm. 1 general de gestió, recaptació i 
inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals”. Tanmateix s’ha vist 
convenient d’ampliar el seu contingut per tal de regular la tramitació de les sol·licituds 
de fraccionament i ajornament, sol·licituds més freqüents en el temps de crisi en què 
ens trobem. Per aquest motiu s’afeixen  3 articles nous: el 31, el 32 i el 33. També es 
modifica el contingut de l’article 7 per tal de ser coherent amb la modificació que s’ha 
dut a terme en l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
per afegir aquest impost a la resta de tributs en règim de liquidació i no 
d’autoliquidació. 
 
 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableixen 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 s’han d’aprovar 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix 
text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, 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. 
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De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals 
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i 
d’inici de la seva aplicació. 
 
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat 
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, als articles 12 i 
15 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
 
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. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció, el Ple aprova, per unanimitat dels 
membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
1r. DEROGAR l’actual Ordenança de la taxa per l’aprofitament especial del domini 
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general. 
 
2n. APROVAR  provisionalment la nova Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la 
taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general amb els seus annexos ( 
model TA-1 i model TA-10) que figura en l’annex d’aquest acord.  
 
3r. DEROGAR l’actual Ordenança núm. 4 reguladora de l’Impost de vehicles de tracció 
mecànica. 
 
4t. APROVAR provisionalment la nova Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de 
l’Impost de vehicles de tracció mecànica, d’acord amb la redacció que figura en l’annex 
d’aquest acord. 
 
5è.  APROVAR provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2015 i següents, que tot seguit es detallen i figuren dins l’annex  del 
present acord: 

 

 O.F. núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 

 O.F. núm. 8 de la taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents 
administratius 
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 O.F. núm. 9 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 innòqües 

 O.F. núm. 10 reguladora de la taxa pel subministrament de l’aigua potable. 

 Ordenança general dels preus públics 

 

6è. 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 30 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. 
 
7è. 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. 
 
8è. 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 
 
 
1. ORDENANÇA FISCAL núm. 4: REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (nova) 
 
 
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL 
 
D'acord amb el que preveu el text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix l'Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica. 
 
 
ARTICLE 2.  FET IMPOSABLE.  
 
1.  Constitueix el fet imposable de l'impost, la titularitat dels vehicles de tracció 
mecànica aptes per circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i 
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categoria, que tinguin el domicili del seu permís de circulació en el terme municipal de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
 
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagués estat matriculat en els 
registres públics corresponents i no hagi causat baixa. També es consideraran aptes 
els vehicles que disposen de permisos temporals i matrícula turística. 
 
3. No estan subjectes a l'impost els vehicles que havent estat donats de baixa degut a 
l'antiguitat del seu model, pugui autoritzar-se la seva circulació excepcional en 
exhibicions, certàmens o curses limitades als vehicles d'aquesta naturalesa, i els 
remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, quan la seva 
càrrega útil no sigui superior a 750 Kg. 
 
4. Pel que fa al “vehicle mixt adaptable” (furgonetes) està classificat, en atenció a un 
criteri de construcció, com aquell automòbil especialment disposat per al transport, 
simultani o no, de mercaderies i persones fins a un màxim de 9 inclòs el conductor, i 
en el que es pot substituir eventualment la càrrega, parcial o totalment, per persones 
mitjançant l’addició de seients, aquests tributaran per la seva naturalesa principal com 
a camió. No obstant l’anterior, si aquesta Administració té coneixement que el vehicle 
pel que fa a la seva inspecció tècnica (ITV) es subjecta a criteris d’un turisme, tributarà 
per aquest concepte i no com a camió. 
 
 
ARTICLE 3.  BENEFICIS FISCALS 
 
Gaudiran d'exempció els següents vehicles: 
 
a. Els oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals adscrits a la defensa 
nacional o a la seguretat ciutadana. 
 
b. Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents 
diplomàtics i funcionaris consulars en els termes previstos a l'article 94.b. de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, i també els vehicles dels Organismes Internacionals amb 
seu oficial a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. 
 
c. Els vehicles respecte dels quals es derivi d’acord amb tractats o convenis 
internacionals. 
 
d. Les ambulàncies i els vehicles destinats a l'assistència sanitària, que pertanyin a la 
Creu Roja. 
 
e. Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a que es refereix la lletra A de 
l'annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel RD 2822/1998, de 23 de 
desembre. 
Tanmateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de discapacitats per al seu 
ús exclusiu. 
Aquesta exempció s'aplicarà mentre es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als 
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats per al seu 
transport. 
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En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris de l'exempció, no podran gaudir-la 
per més d'un vehicle simultàniament. 
A aquests efectes es consideraran persones amb discapacitat els qui tinguin aquesta 
condició legal en grau igual o superior al 33 per cent 
 
f. Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport 
públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi les nou places, inclosa la 
del conductor. 
 
g. Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària que disposin de la Cartilla 
d'Inspecció Agrícola. 
 
 
2. Per poder gaudir de les exempcions que preveuen les lletres e. i g. de l'apartat 
anterior, els interessats hauran de sol·licitar la seva concessió indicant les 
característiques del vehicle, matrícula i causa del benefici. Un cop l'Ajuntament hagi 
acordat la declaració d'exempció s'expedirà un document que acrediti la seva 
concessió. El termini per a sol·licitar l'exempció coincideix amb el termini per a recórrer 
la liquidació de l'exercici en que es sol·licita l'exempció, d'acord amb el que disposa 
l'article 14.2 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre. En cas contrari l'exempció tindrà 
efectes a partir de l'exercici següent al de la seva sol·licitud. 
 
Per gaudir de l'exempció prevista al paràgraf 2 de la lletra d. de l'apartat anterior 
s'haurà de justificar el destí del vehicle.  
  
3. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost els titulars de vehicles 
propulsats íntegrament  per energia elèctrica o vehicles híbrids.  
 
4. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost els vehicles considerats 
històrics  o que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data 
de la seva fabricació. Si no es tingués coneixement d'aquesta, es tindrà en compte la 
de la seva primera matriculació o, en defecte de l'anterior, la data en què el 
corresponent model es va deixar de fabricar. 
 
 
Per poder gaudir de les esmentades bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar 
la seva concessió indicant les característiques del vehicle, matrícula i causa del 
benefici. Un cop l'Ajuntament hagi acordat la declaració la bonificació s'expedirà un 
document que acrediti la seva concessió. El termini per a sol·licitar la bonificació 
coincideix amb el termini per a recórrer la liquidació de l'exercici en que es sol·licita la 
bonificació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre. En cas contrari la bonificació tindrà efectes a partir de l'exercici següent al 
de la seva sol·licitud. 
 
 
ARTICLE 4. SUBJECTES PASSIUS 
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i els ens a 
què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, a nom de les quals consti el 
vehicle en el permís de circulació. 
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ARTICLE 5.  BASE IMPOSABLE 
 
La base de l'impost ve determinada per la classe de vehicle i per la potència fiscal, 
capacitat o cubicatge. 
 
 
 
ARTICLE 6.  TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA 
 
La quota tributària es determinarà d'acord amb el següent quadre de tarifes anuals: 
 

A)  TURISMES   

De menys de 8 HP  22,80 

De 8a 11,99 HP  62,05 

de 12 a 15,99 HP  130,45 

De 16 a 19,99 HP  165,43 

De 20 i més HP  199,16 

Furgonetes: només quan es subjecte a criteris de “turisme” d’acord amb la seva ITV  Mateixes quotes que els turismes 

   

B) AUTOBUSOS   

De menys de 21 places  150,72 

De 21 a 50 places  214,02 

De més 50 places  265,95 

   

C) CAMIONS   

De menys de 1.000 kg de càrrega útil  69,66 

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil  150,57 

De més de 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil  205,17 

De més de 9.999 Kg. de càrrega útil  267,23 

Furgonetes se’ls hi aplicarà el mateix criteri que els “camions”  
Mateixes quotes  que els camions 
 

   

D) TRACTORS   

De menys de 16 HP   31,66 

De 16 a 25 HP  49,40 

De més de 25 HP  149,23 

   

E) REMOLCS I SEMI REMOLCS, ARROSSEGATS    

PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA   

De menys de 1.000 i més de 750 kg. de càrrega útil  27,89 

De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil  44,33 

De més de 2.999 Kg. de càrrega útil  131,71 

   

F) ALTRES VEHICLES    

Ciclomotors  8,84 

Motocicletes fins a 125 cc  8,84 
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Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc.  13,93 

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc.  27,89 

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc  57,27 

Motocicletes de més de 1.000 cc.  115,63 

   

 
 
2. En els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle la quota que 
correspongui es prorratejarà per trimestres naturals. En qualsevol altre cas, la quota és 
anual i irreductible. 
 
3. Per a la determinació de l'escala de tributació dels vehicles que ho fan en base a la 
potència fiscal es prendrà com a tal el nombre de cavalls fiscals (HP exactes, sense 
menysprear, en cap cas, les fraccions. 
 
 
ARTICLE 7 - PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ 
 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat dels casos següents: 
 
2. Primera adquisició de vehicle: el període impositiu del primer any coincidirà amb el 
número de trimestres naturals, comptats a partir del començament del que es 
produeixi l'adquisició del vehicle. 
 
3. Baixa definitiva i baixa temporal per sostracció o robament del vehicle: el període 
impositiu de l'any en què es produeixi la baixa definitiva del vehicle coincidirà amb el 
número de trimestres naturals, comptats des del primer de l'any fins el trimestre en què 
es produeixi la baixa definitiva, o la baixa temporal per sostracció o robament del 
vehicle, inclòs". 
 
4. L'impost es merita el primer dia del període impositiu. 
 
 
ARTICLE 8. GESTIÓ DE L'IMPOST 
 
1. La gestió de l'impost es durà a terme mitjançant padró anual d'acord amb 
l'Ordenança Fiscal General. 
2. Les altes per primera adquisició que es produeixin durant l'exercici es tramitaran en 
règim d'autoliquidació d'acord amb l'Ordenança Fiscal General, mitjançant el model 
imprès establert per aquest Ajuntament. 
3. Les autoliquidacions a què es refereix l'apartat anterior hauran d'anar 
acompanyades de fotocòpia del DNI o NIF i de la fitxa tècnica del vehicle i, si és el cas, 
justificants que originin l'exempció. 
4. En matèria d'autoliquidacions regirà el que es disposa en l'Ordenança Fiscal 
General, i les d'aquest impost esdevindran definitives, cas de no practicar-se aquestes 
expressament, sempre i quan s'hagi presentat degudament tota la documentació 
necessària. 
5. En cas de baixa definitiva del vehicle els titulars hauran de sol·licitar simultàniament 
la devolució de les quotes trimestrals que correspongui, acompanyant, 
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inexcusablement, justificant de l'ingrés del rebut corresponent a l'any en què es 
produeix la baixa. 
6. En cas que la baixa es produeixi durant el primer trimestre de l'any i no hagués 
satisfet l'impost corresponent, la sol·licitud de baixa haurà d'anar acompanyada, 
inexcusablement, del justificant de l'ingrés del rebut corresponent a l'any immediat 
anterior, sense perjudici que per part de l'Administració municipal es practiqui l'última 
liquidació pertinent. 
7 Per tal de que es tramitin les matriculacions, baixes, transferències i reformes dels 
vehicles, i també els canvis de domicili dels seus titulars, per les Prefectures 
Provincials de Trànsit, caldrà acreditar prèviament el pagament de l'últim rebut 
d'aquest Impost, sense perjudici de què siguin exigibles per via de gestió i inspecció el 
pagament de tots els deutes, per aquest concepte, meritats, liquidats, presentats al 
cobrament i no prescrits. 
No obstant l'exposat, queda exceptuada l'esmentada obligació d'acreditació en els 
supòsits de baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d'antiguitat. 
 
 
ARTICLE 9. INSPECCCIÓ I RECAPTACIO 
 
1. La inspecció i recaptació del tribut es durà a terme d'acord amb el que disposen la 
Llei General Tributària i les disposicions que la desenvolupen i complementen, 
especialment l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament. L'Ajuntament te 
delegada la recaptació de l'impost nomès pel que fa període executiu, al Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança ha estat aprovada pel Ple  en sessió extraordinària celebrada el 
dia 15 de novembre de 2014. 
 
 
2. ORDENANÇA FISCAL núm. 6: REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE 
L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
ARTICLE 3. EXEMPCIONS  
 
 
2.  També estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor, quan 
la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents: 
 
(...) 
 

g) Les transmissions realitzades per persones físiques en ocasió de la dació en 
pagament de l’habitatge habitual així com les transmissions d’habitatge 
realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials en els termes de 
l’article 105.1.c) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en la seva nova redacció donada 
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per la Llei 18/2004, de 15 d’octubre, de aprovació de mesures urgents per al 
creixement, competitivitat i eficàcia. 

 
ARTICLE 9. GESTIÓ DE L'IMPOST 
 
1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d'aquest Ajuntament una 
declaració  on s'hi contindran els elements de la relació tributària imprescindibles per 
practicar la liquidació i, també, la realització de la mateixa. 
 
2. L'esmentada declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la 
data en què es produeixi l'acreditament de l'impost: 
 
a) Quan es tracti d'actes Inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils. 
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables 
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. 
 
3. La sol·licitud de pròrroga s'haurà de presentar dins el termini de sis mesos i, un cop 
concedida, el subjecte passiu haurà de satisfer els interessos de demora 
corresponents. 
 
4.  A la declaració s'hi adjuntaran inexcusablement fotocòpia de la tarja d'identificació 
fiscal o del document nacional d'identitat del subjecte passiu, original o fotocòpia de 
l'últim rebut acreditat de l'impost sobre béns immobles, els documents on hi constin els 
actes o els contractes que originen la imposició i qualsevol altre justificant, si és el cas, 
de les exempcions que els subjectes passius reclamin com a beneficiaris. 
 
5. L'Ajuntament podrà requerir els subjectes passius per tal que aportin, en un termini 
de trenta dies prorrogables a quinze dies més, a petició dels interessats, altres 
documents que consideri necessaris per efectuar la liquidació. Les persones que no 
atenguin els requeriments formulats dintre d'aquests terminis, incorreran en les 
infraccions tributàries previstes en l'article 23 d'aquesta Ordenança. Si aquests 
documents només constitueixen el mitjà de provar circumstàncies al·legades pels 
subjectes passius en benefici exclusiu d'ells mateixos, l'incompliment del requeriment 
comportarà la pèrdua del seu dret als beneficis esmentats i es practicaran les 
liquidacions complementàries sense fer cas de les circumstàncies no justificades. 
 
 
6. Independentment del que es disposa en l'apartat primer de l'article 18, també estan 
obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos 
terminis que els subjectes passius: 
 
a) En els supòsits contemplats en l'apartat 2) de la lletra a) d'aquest article,  sempre 
que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi 
o que transmeti el dret real de que es tracti. 
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l'esmentat l'apartat 2) de la lletra a) 
d'aquest article , l'adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es 
transmeti el dret real de que es tracti. 
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7. Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera 
quinzena de cada trimestre, una relació de tots els documents que han autoritzat en el 
trimestre anterior, i en els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics 
que posin de manifest la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció 
dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, 
una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis 
jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El 
que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de 
col·laboració establert en la Llei General Tributària. 
 
Aquesta relació contindrà les següents dades: 
 
a) En les transmissions a títol onerós, nom i domicili del transmitent i adquirent amb els 
seus Documents Nacionals d'Identitat. 
b) En les transmissions a títol lucratiu, nom i domicili de l'adquirent i DNI 
c) En les adjudicacions per herència, nom i domicili de l'hereu o hereus i DNI 
d)En tots els casos, unitat o unitats transmeses amb dades per a la seva identificació.  
 
 
ARTICLE 10. AJORNAMENTS 
 
1. L'Ajuntament podrà ajornar o fraccionar el pagament de les declaracions, prèvia 
sol·licitud dels subjectes passius formulada dins dels terminis previstos en l'apartat 2 
de l'article 18, d'acord amb el que es preveu a la Llei General Tributària i en les 
disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
 
 
 
3. ORDENANÇA FISCAL núm. 8:  TAXA DE L'ESTUDI, L'ANÀLISI I 
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
ARTICLE 8. Tarifes 

1. Serveis Generals 

 
 

Per tramesa de correu electrònic 0,80 € 

  

4. Altres  

Expedició tarjeta d’armes 20  

 
 

 
4. 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 5. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
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Art. 5 CONCEPTE IMPORT 

5.3. ALTRES CONCEPTES  

5.3.6. Informe tècnic extern Imports que 
estableixen 
les OOFF del 
Consell 
Comarcal de 
La Selva 

 
 
 
5. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10: REGULADORA DE LA TAXA PEL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
(…). 
 
2) Gaudiran d’una bonificació del 30% 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. 
 
 
 

 
6. ORDENANÇA FISCAL núm. 18: TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL 

DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL (nova) 

 
 
Article 1r .  Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula 
la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una 
part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.  
 
Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els 
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una 
part important del veïnat.  
 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació 
del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que 
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materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb 
independència de qui sigui el titular de les xarxes. 
 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació 
que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini 
públic municipal. 
 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa 
de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la 
prestació dels serveis de subministraments d’interès general. 
 
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els 
diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, 
no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de 
l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament. 
 
Les restants empreses del “Grup  Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa 
regulada en aquesta ordenança.  
 
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o 
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de telefonia mòbil. 
 
 
Article 3r. Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, 
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que 
exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable 
o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.  
 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les 
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són 
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments 
 
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o 
privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el 
mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de 
novembre, General de Telecomunicacions. 
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4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el 
que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, 
el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.  
 
 
Article 4t . Successors i responsables  
 
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:  
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 

deutes pendents.  
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 

que els correspongui.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.  
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 
cotitulars de dites entitats.  
 
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 
a les quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, 
fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.  
 
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  
 
1. Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.  
 
2. Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.  
 
3. Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 

econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici.  

 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal.  
 
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari: 
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a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin 
realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les 
obligacions tributàries fins els límits següents:  
 
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de 
les sancions.  
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, 
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el 
necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de 
pagament.  
 
b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que 
no haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions 
tributàries acreditades amb anterioritat. 
 
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària.  
 
 
Article 5è. Base imposable i quota tributària 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de 
les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament 
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra 
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme 
municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.  
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, 
el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està 
constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal 
minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la 
mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts 
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat 
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme 
municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els 
ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.  
 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels 
conceptes següents:  
 

 Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa 
que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.  

 Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del 
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, 
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, 
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de 
l’empresa.  

 Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses 
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subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de 
subjecte passiu.  

 Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres 
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.  

 Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les 
empreses subministradores.  

 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes 
que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de 
tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la 
taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació 
les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser 
utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del 
Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri 
corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia 
susceptible de tributació per aquest règim especial. 
 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 
següents:  
 
1. Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin 

rebre.  
2. Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació 

o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos 
bruts definits en l’apartat 3.  

3. Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de 
naturalesa anàloga.  

4. Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.  
5. Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu 

patrimoni.  
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui 
establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes 
passius.  
 
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable 
definida en aquest article.  
 
 
Article 6è. Període impositiu i meritament de la taxa  
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o 
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per 
a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el 
prorrateig trimestral, conforme a les regles següents: 
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a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als 
trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta. 
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà 
als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què 
s’origina el cessament. 
 
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els 
moments següents: 
 
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el 
moment de sol·licitar la llicència corresponent. 
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta 
ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat 
l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament 
especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten. 
 
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es 
perllonguen durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de 
cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural. 
 
 
Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés.  
 
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà 
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el 
trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol 
subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta 
circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de 
finalització.  
 
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del mes 
següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a 
l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el 
terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups 
integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança,  i 
els drets d’accés e  interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article 5.2 
d’aquesta Ordenança.   
 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat 
a) de l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en 
comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.  
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als 
titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix 
l’article 5.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la 
identificació de l' empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu 
import, mitjançant el resum anual (model TA-10), durant el mes d’abril de l’exercici 
següent. 
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4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest 
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu 
l’article 27 de la Llei general tributaria.  
 
 
Article 8è. Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.  
 
2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la 
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de 
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o 
els procediments de liquidació o recaptació.  
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC 
s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Girona que han delegat 
les seves facultats en la Diputació.  
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Girona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
 
Article 9è.  Infraccions i sancions  
 
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la 
taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària 
tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà 
segons disposa l’esmentat article.  
 
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.  
 
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i 
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa 
constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, 
que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.  
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Disposició addicional primera. –  Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició addicional primera. –Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició final  
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Ajuntament de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí en sessió celebrada el 15 de novembre de 2014 i que ha 
quedat definitivament aprovada en data...., regirà des del dia 1 de gener de 2015 i es 
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.“ 
 
Annexos: 
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TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A 

FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS D'INTERÉS GENERAL 
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE 

EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL 

Declaració - document d'ingrés Model TA-1 
Declaración - documento de ingreso Modelo TA-1 

 

 
 
 

 
Municipio 

 

 
 
 
 

DADES DEL CONTRIBUENT 

Exercici:  
Ejercicio: 

Període:  
Período: 

En cas d'alta o baixa, indicar la data:  // 
En caso de alta o baja, indicar la fecha 

Alta Baixa / Baja 

 
/ DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

 

Denominació Social / Denominación Social 

 

NIF 

 

 
 

Espai reservat per l'etiqueta identificativa 
 
Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

 
 

Domicili Fiscal / Domicilio Fiscal 
 

 
 

AUTOLIQUIDACIÓ / AUTOLIQUIDACIÓN  
 

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT 
TIPO DE SUMINISTRO 

 

 

FACTURACIÓ SUBMINISTRAMENTS segons art.6è  
FACTURACIÓN SUMINISTRO según art. 6º 

 

Drets d'accés e interconnexió a la xarxa de distribució 
Derechos de acceso e interconexión a la red de distribución 

 

Compensació B.I. negatives trimestres anteriors 
Compensación B.I. negativas trimestres anteriores 

 

BASE IMPOSABLE  
BASE IMPONIBLE 

QUOTA TRIBUTÀRIA (resultat de multiplicar la base 
imposable per 1,5%) 
CUOTA TRIBUTARIA (resultado de multiplicar la base imponible por 
1,5%) 

 

 

TERMINI, LLOC I FORMA DE PAGAMENT / PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PAGO 
 

El pagament d'aquest deute s'ha de fer efectiu mitjançant la presentació d'aquest document a qualsevol oficina de les següents entitats 
bancàries, fins l’últim dia del mes següent a l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Transcorregut aquest termini sense 
efectuar l’ingrés s’iniciarà la recaptació en període executiu de conformitat amb l’article 161 de la Llei 57/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 

El pago de esta deuda se debe realizar en efectivo mediante presentación de este documento en cualquier oficina de las siguientes 

entidades bancarias, hasta el último día del mes siguiente al inmediato hábil posterior a cada trimestre natural. Transcurrido este plazo 
sin efectuar el ingreso se iniciará la recaudación en período ejecutivo de conformidad con el artículo 161 de la Ley 57/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 
La Caixa 

 

Núm. de validació 
 

/ Núm. de validación 
  

DATA DE PRESENTACIÓ  

NIF de validació  / NIF de validación  Fecha de presentación 
 

EXEMPLAR PER L'ENTITAT BANCARIA / EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD BANCARIA CPR: 9052378 

NIF:    Entitat emissora / Entidad emisora:  Mod.:  Justificant / Justificante:  Import / Importe:  
SUBJECTE PASSIU:   CIF. Ent. emissora / CIF. Ent. emisora:  
SUJETO PASIVO: 

 

DOMICILI FISCAL:  
DOMICILIO FISCAL: 

POBLACIÓ:  

POBLACIÓN: 
 

905231700080430200089265 
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Annex 2  

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 

SERVEIS D’INTERÈS GENERAL 

 
Resum Anual Model TA-10 

 

 
Municipi Exercici 

 

 
 

DADES DEL CONTRIBUENT 
 
 

Denominació social 
 
 

Espai reservat per l’etiqueta identificativa 

 
NIF 

 
 

Domicili Fiscal 

 
 
 

 
RESUM DE LES DADES INCLOSES EN LA DECLARACIÓ 

 

 

Tipus de subministrament 
 

Nombre de percepcions relacionades en la declaració 

 
Import de les percepcions relacionades 

 

 
 
 

PERSONA I TELÈFON DE CONTACTE 
 

 
Cognoms i nom de la persona amb qui relacionar-se 

 
 
 

Telèfon 

 
 
 
 

 
 

Data: 

 
Firma del declarant o representant: 

 

 
 
 
 
 

Firmat: 

Càrrec: 

Espai reservat per a l’ajuntament / Ens 
delegat 
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NIF perceptor Denominació social 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

 

 

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis d’interès general 

 Model TA-10 Relació de perceptors  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

NIF declarant Exercici Municipi Full núm. 
 

 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 
 
 
 
 
 

 
NIF perceptor Denominació social 

 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

NIF perceptor 

Import total percepcions (“drets d’interconnexió”) 

Denominació social 
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NIF perceptor Denominació social 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

 

 

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis d’interès general 

 Model TA-10 Relació de perceptors  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

NIF declarant Exercici Municipi Full núm. 
 

 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 
 
 
 
 
 

 
NIF perceptor Denominació social 

 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

NIF perceptor 

Import total percepcions (“drets d’interconnexió”) 

Denominació social 
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7.ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 
ANNEX 1   
 
3.Lloguer de taules i cadires  

 

 Entitats del municipi sense ànim de lucre.......exemptes. 

 Particulars empadronats al municipi: 
 

- Lloguer taula/dia: 2,00 €/dia 
- Lloguer cadira/dia: 0,75 €/dia 

 

 Particulars no empadronats al municipi: 
 

- Lloguer taula/dia: 3,00 €/dia 
- Lloguer cadira/dia: 1,00 €/dia 
 

 Empreses i entitats amb ànim de lucre: 
 

- Lloguer taula/dia: 5,00 €/dia 
- Lloguer cadira/dia: 2,00 €/dia 
 

 
Condicions obligatòries amb la presentació de la sol·licitud 
 
 Fiança que es retornarà un cop comprovat l’estat del matèria. 
 

- Fins a 5 taules i 30 cadires : 100,00 euros. 
- Més de 5 taules i 30 cadires i fins 15 taules i 90 cadires: 200,00 euros 
- Més de 15 taules i 90 cadires: 300,00 euros. 

 
Restaran exempts les entitats del municipi, inscrites en el registre municipal, sense 
ànim de lucre. 
 

El material cedit i/o llogat s’haurà de retornar en les mateixes condicions 
inicials, en cas de pèrdua o malmenament del material, s’abonaran els 
següents imports: 
 
- Per cada cadira: 9,84 euros. 
- Per cada taula: 57,50 euros. 

   
 
 
8. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1: GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓI 
INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSO DE DRET PÚBLIC LOCALS 
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Article 7. Venciment no periódic. Pràctica de liquidacions  

1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l’aplicació 
dels respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions d’ingrés directe quan, no 
havent-se establert l’autoliquidació, l’Ajuntament tingui coneixement de l’existència del 
fet imposable respecte dels tributs següents:  

(...) 

e) Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

 
 
 
Article 31. Sol·licitud i concessió d’ajornaments i fraccionaments 
 
1. El pagament dels deutes pot ajornar-se o fraccionar-se, tant en període voluntari 
com executiu, amb la petició prèvia dels obligats tributaris, quan la seva situació 
economicofinancera els impedeixi, de forma transitòria, pagar dins els terminis 
establerts. Contra la resolució denegatòria de l’ajornament o fraccionament de 
pagament, es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar del 
dia següent a la recepció de la notificació. 
 
2. Les sol·licituds s’han de presentar dins dels terminis següents: 
 

- Deutes en període de cobrament voluntari, abans de la finalització del període 
voluntari fixat per a cadascun d’aquests. 

- Deutes en via executiva, en qualsevol moment abans de la notificació de 
l’acord d’alienació dels béns embargats. 

 
3. Les sol·licituds han de contenir necessàriament les dades següents: 
 

 Nom i cognom, raó social o denominació completa, DNI o NIF i domicili fiscal 
de l’obligat al pagament i, si escau, de la persona que el  
representa. 

 Deute per al qual es sol·licita l’ajornament o fraccionament; cal indicar-ne 
l’import, el concepte, la data de l’acabament del termini d’ingrés per via 
voluntària i la referència. 

 Terminis i altres condicions de l’ajornament o fraccionament sol·licitat. 

 Causes que motiven la sol·licitud i documentació que acrediti la situació 
economicofinancera de l’obligat tributari. 

 Garantia que s’ofereix, d’acord amb el que estableix aquesta Ordenança 
general. 

 Qualsevol altre document o justificant que es consideri oportú. 
 
Amb caràcter general, la concessió del fraccionament de pagament requereix que el 
sol·licitant domiciliï el pagament de les successives fraccions, per la qual cosa ha de 
facilitar un número de compte bancari. 
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No s’admeten sol·licituds d’ajornament i de fraccionament referides a deutes respecte 
dels quals ja s’ha concedit anteriorment un ajornament o fraccionament que estigui 
cancel·lat per manca de pagament al venciment del termini o d’alguna de les fraccions.  

Tampoc s’admeten sol·licituds reiteratives que tinguin per finalitat dilatar, dificultar i 
impedir el desenvolupament de la gestió recaptatòria.  

La no-admissió implica que la sol·licitud d’ajornament o fraccionament es consideri no 
presentada amb caràcter general. Contra l’acord de no-admissió es pot interposar 
recurs. 

4. Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són: 
 

a) Els deutes d’import total superior a 150 euros i inferior o igual a 6.000 euros es 
poden ajornar o fraccionar per un període màxim de 18 mesos. 

b) Els deutes d’import total superior a 6.000 euros i inferior o igual a 9.000 euros 
poden ser ajornats o fraccionats fins a 24 mesos. 

c) Els deutes d’import total superior a 9.000 euros es poden ajornar o fraccionar 
fins a 30 mesos.  

 
L’aplicació dels criteris generals assenyalats als apartats anteriors es pot modificar 
quan l’ens titular del deute ho consideri pertinent segons el cas particular de cada 
contribuent. 
 
5. En el cas de contribucions especials, un cop determinada la quota a satisfer, 
l’obligat tributari en pot sol·licitar el fraccionament o ajornament per un termini màxim 
de cinc anys, d’acord amb el que estableix l’article 32.3 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.  
 
L’Ajuntament resol sobre el fraccionament o ajornament sol·licitat segons les 
condicions de pagament que l’Ajuntament  hagi fixat en l’acord d’establiment de les 
contribucions especials.  
 
En cas que l’acord de l’Ajuntament no prevegi aquesta circumstància, el fraccionament 
o ajornament es resol segons el que estableix l’apartat 4 d’aquest article.  
 
Article 32. Interessos per l’ajornament 

1. En cas de concessió d’un ajornament, es calculen interessos de demora sobre el 
deute ajornat pel temps comprès entre el dia següent al del venciment del termini 
d’ingrés en període voluntari i la data del venciment del termini concedit. Si 
l’ajornament ha estat sol·licitat en període executiu, la base per al càlcul d’interessos 
no ha d’incloure el recàrrec del període executiu. Els interessos generats s’han 
d’ingressar juntament amb el deute ajornat. 

2. En el cas de concessió del fraccionament, es calculen els interessos de demora per 
cadascuna de les fraccions del deute des del dia següent al del venciment del termini 
de l’ingrés en període voluntari fins a la data del venciment del termini concedit. Si el 
fraccionament ha estat sol·licitat en període executiu, la base per al càlcul d’interessos 
no ha d’incloure el recàrrec del període executiu. Els interessos generats per cada 
fracció han de pagar-se juntament amb la fracció corresponent.  
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3. Si l’ajornament o fraccionament supera l’any natural i, per tant, es desconeix el tipus 
d’interès aplicable, aquest es calcula en base al tipus vigent sens perjudici d’una 
regularització posterior.  
  
4. Si arribat el venciment del deute ajornat o fraccionat no es paga, s’ha d’anul·lar la 
liquidació d’interessos de demora i practicar-ne una de nova en el moment del 
pagament, prenent com a base de càlcul l’import principal del deute. 
 
 
Article 33. Efectes de la falta de pagament 
 
1. En els ajornaments, la falta de pagament al seu venciment de les quantitats 
ajornades determina: 
 

a) Si l’ajornament es va sol·licitar en període voluntari, la seva immediata 
exigibilitat en període executiu. S’exigeix l’ingrés del principal del deute, els 
interessos de demora generats des del venciment del termini d’ingrés en 
període voluntari fins a la data del venciment del termini concedit i el recàrrec 
del període executiu sobre la suma d’ambdós conceptes.  

b) Si la sol·licitud es va presentar en període executiu, la continuació del 
procediment de constrenyiment. 

 
2. En els fraccionaments, la falta de pagament d’una fracció determina: 
 

a) Si la fracció no pagada inclou deutes en període executiu en el moment de 
presentar-se la sol·licitud: 
1. Per a tots els deutes inclosos en l’acord de fraccionament que es trobaven 

en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud, ha de 
continuar el procediment de constrenyiment. 

2. Per a tots els deutes inclosos en l’acord de fraccionament que es trobaven 
en període voluntari en el moment de presentar-se la sol·licitud, s’inicia el 
període executiu el dia següent del venciment de la fracció incomplerta. 

 
b) Si la fracció no pagada inclou deutes en període voluntari en el moment de 

presentar-se la sol·licitud, s’inicia el procediment de constrenyiment respecte 
de les quantitats vençudes, aspecte que es notifica al subjecte passiu, a qui es 
concedeixen els terminis de pagament dels deutes en període executiu. Si en 
aquest termini no es produeix l’ingrés de la fracció incomplerta, es consideraran 
vençudes les fraccions restants, que també s’exigiran en via de constrenyiment. 

 
3. En els fraccionaments en què s’hagin constituït garanties parcials i independents per 
cadascun dels terminis, es procedeix així: 
 

a) Quan el fraccionament s’ha sol·licitat en període voluntari, l’incompliment del 
pagament d’una fracció determina l’exigència per la via de constrenyiment 
només d’aquesta fracció i dels seus interessos de demora, amb el 
corresponent recàrrec del període executiu, i s’executa la respectiva garantia. 

b) Quan el fraccionament s’ha sol·licitat en període executiu, s’executa la garantia 
corresponent a la fracció impagada més els interessos de demora. 
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En tots dos casos, la resta del fraccionament subsisteix en els termes en què es va 
concedir.  
 
Article 34. Garanties 
 
1. Sens perjudici d’aplicar la previsió expressa en sentit contrari de l’ens titular del 
crèdit, no s’exigeix constitució de garantia quan l’import total del principal del deute és 
inferior a 6.000 euros i els terminis proposats per al pagament són inferiors als 18 
mesos. 
 
2. S’accepten les garanties següents: 
 

a) Aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat 
d’assegurança de caució. La vigència de la garantia ha d’excedir en sis mesos, 
com a mínim, el venciment del termini o terminis garantits i estarà degudament 
intervinguda. 

 
b) Qualssevol altres que es considerin suficients. 

La garantia cobreix l’import del deute en període voluntari, dels interessos de demora 
que generi l’ajornament i un 25 % de la suma d’ambdues partides.  

3. En supòsits excepcionals, diferents dels que estableix l’apartat 1, es pot acordar la 
dispensa total o parcial de l’aportació de la garantia. 
 
4. Si es realitza una anotació preventiva d’embargament en registre públic de béns de 
valor suficient es considera garantit el deute i no és necessari aportar una nova 
garantia. 
 
5. L’acord de concessió especifica la garantia que el sol·licitant ha d’aportar o bé, si 
escau, la dispensa d’aquesta obligació. 
 
6. La garantia ha de formalitzar-se en el termini de dos mesos a partir del dia següent 
al de la notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense 
formalitzar la garantia, l’acord de concessió resta sense efecte i les conseqüències són 
les següents: 
 

a) Si la sol·licitud es va presentar en període voluntari d’ingrés, s’inicia el període 
executiu el dia següent de l’acabament del termini per formalitzar la garantia. El 
deute s’exigeix per la via de constrenyiment amb els interessos i els recàrrecs 
corresponents del període executiu, sempre que hagi conclòs el període 
reglamentari d’ingrés.  

b) Si la sol·licitud es va presentar en període executiu d’ingrés, es continua el 
procediment de constrenyiment. 
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3r. PROPOSTA D’APROVAR INICIALMENT EL PRESSUSPOS MUNICIPAL I LA 

PLANTILLA DE PERSONAL PER L’EXERCICI  2015. 
 
Demana la paraula el senyor Gifre per dir que hi ha molt poca inversió en aquests 
pressupostos, si continuen així, no tindran res. 
 
Respon el senyor alcalde que les inversions es van fent sobre la marxa. 
 
La senyora Brescó afegeix que això no passa només en aquest Ajuntament sin´´o en 
tots. 
 
El senyor alcalde recorda que ara, el romanent de crèdit, no es pot destinar a fer 
inversions. Només es pot aplicar per amortitzar préstecs. 
 
La senyora Borràs pregunta si en el capítol de personal s’ha continuat tenint 
pressupost per un nou brigada. Pregunta si no es vol oferta aquesta plaça. 
 
El senyor alcalde li respon que sí que hi  és i no s’han plantejat de fer-ho. 
 
El senyor Gifre pregunta sobre la partida de SGAE. 
 
La senyora Brescó li respon que es va fer per la r``adio municipal. Quan es van adherir 
a la COM els hi van remarcar molt de que calia anar en compte ja que s’ha de pagar a 
l’ SGAE. 
 
Finalment la senyora Borràs anuncia que el sentit del vot del seu grup ser``a el 
d’abstenir-se. Entenen perfectament el que l’equip de govern els hi est``a explicant 
per``o amb uns pressupostos tant justos, com a oposició, s’hi abstindran. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta: 
 
“Antecedents 
 
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici de 2015. 
 
La Secretària-Interventora ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient. 
 
El Pressupost conté la documentació i els annexos previstos en el RDL 2/2004 que 
aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a la Llei Orgànica 
2/2012 i a les modificacions establertes a la Llei Orgànica 4/2012, llei d’estabilitat i 
sostenibilitat financera 
 
 
2. Fonaments de dret  
 
En la tramitació del pressupost s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent. 
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La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 168 
i següents 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, els articles 2 al 23 del RD 500/1990 i els 
articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb 5 vots a favor del Grup municipal Independent i 4 abstencions del 
grup municipal CIU, el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2015 i annexes 
del pressupost d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la 
despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols és el següent: 
 
PRESSUPOST DE D’INGRESSOS 
 

Capítols Denominació capítols Euros 

I Impostos directes 532.782,67      

II Impostos indirectes            5.000,00      

III Taxes, Preus Públics i altres ingressos 243.810,99      

IV Transferències Corrents 202.075,84      

V Ingressos patrimonials 9.625,80                   

VI Alienació de patrimoni 0,00 

VII Transferències de capital 0,00      

IX Variacions d’actius i passius financers 0,00      

 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 993.295,30      

 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 

Capítols Denominació capítols Euros 

I Despeses de personal 354.958,68    

II Compra de bens i serveis 505.638,65    

III Transferències Corrents 19.902,60   

IV Despeses Financeres 31.355,08    

V Fons Contingència i altres imprevistos 1.522,44 

VI Inversions reals 5.000,00 

VII Transferències de capital                --- 

IX Variacions passius financers 74.917,85    

 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES           993.295,30    

  
Segon. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera 
per l’Ajuntament, per import de 974.959,95 €, d’acord amb el següent detall: 
 

  DESPESA NO FINANCERA - Cap. 1 a 7 Any 2014 1.014.038,98 

- Part despesa finançada fons finalistes -51.590,86 

    

TOTAL DESPESA COMPUTABLE Any 2014 962.448,12 
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Aplicant la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini pel 2015, 
aprovada de l'1,3%, el límit màxim de despesa computable és 

      

DESPESA MÀXIMA COMPUTABLE Any 2014 974.959,95 

= Despesa computable 2014 * Taxa Referència (1,3)   

    

+ / - Augments Recaptació 0,00 

    

SOSTRE MÀXIM DESPESA - Any 2015 974.959,95 

 
 

Tercer.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’esmentat pressupost 
 
Quart.-  Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
Cinquè.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
Sisè.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 , de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 169 del TRLRHL”. 
 
 
 
 
4t.  PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5 
DEL PRESSUPOST 2014 
 
El senyor alcalde explica que es van preveure fer un pla d’autoprotecció per la marxa 
popular per``o el decret que regula els plans d’autoprotecció estava pendent de 
modificar-se i, des de la Generalitat, els hi ha informar que no s’exigirà. Peró el decret 
encara no s’ha dictat i no saben si al final s’haurà de fer. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta: 
 
“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. 
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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. 

 
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 
 

A C O R D 
 
1r. Aprovar la proposta de modificació de crèdits núm. 05/14 en el pressupost 
d'enguany, xifrat en les quantitats següents: 
 

    
 

 
HABILITACIÓ DE CRÈDITS  

      

 
  

   

Consign. 
Actual 

 
Modificació   Definitiu 

        
  

 5 341 48000 Subvenció Marxa “Anar-hi anant” – org. marxa 
 

0,00   400,00   400,00 

 
 

     
      

   
HABILITACIÓ CRÈDIT       400,00     

     
  

    

 
BAIXES DESPESES 

 
  

    

     

Consign. 
Actual 

 
Modificació   Definitiu 

5 151 22706 Redacció Pla Autoprotecció “Marxa” 
 

1.000,00 
 

-400,00   600,00 

          

   
TOTAL BAIXA DESPESES       -400,00 

  

   
          

  

   
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES       0,00 

   

 
     

   
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.” 
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5è. PROPOSTA D’APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 10 
DE LES NN.SS RELATIVA A LA CONCRECIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL TERME I 
A DIVERSES REGULARITZACIONS EN EL SÒL NO URBANITZABLE 
 
La senyora Borràs pregunta si a dalt, a la zona de Sant Julià, ara també li donarem 
aquest ús. Pregunta si això era de l’església o de l’Ajuntament. 
 
El senyor Gifre li aclareix que això era del senyor Carreras i ho va donar a l’Ajuntament 
per``o, com que és  rústic, no es pot segregar. 
 
El senyor alcalde li respon que sí, que es mantindran els mateixos usos que hi ha ara. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta: 
 
 
“Fonaments de fet: objecte i justificació de la modificació 
 
OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 
Per una banda, en els plànols de les Normes Subsidiàries vigents no hi consten els 
límits correctes del terme municipal. S’han fet les comprovacions amb les actes de 
d’atermenament aprovades pels municipis colindants i s’han detectat diferències molt 
importants que cal corregir. És per això que es creu del tot necessari regularitzar la 
documentació de les normes subsidiàries i adaptar els límits dels plànols del sòl no 
urbanitzable a la realitat jurídica. 
 
D’altra banda, la present modificació puntual pretén regularitzar la qualificació del sòl 
destinat a SISTEMES en tres punts concrets del sòl no urbanitzable, als efectes de 
completar les previsions de les Normes Subsidiàries i donar compliment a l’article 34 i 
57.2 del DL  1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme,  
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. És l’objectiu de la present modificació puntual la definició dels elements 
que integren l’estructura general del territori com són: 
 

a)  Qualificar urbanísticament com a “sistema urbanístic d’espais lliures públics” la 
previsió d’una zona apta per a celebracions populars a l’entorn de l’església de 
Sant Julià del Llor; 

b) Qualificar urbanísticament com a “sistema urbanístic de comunicacions” la 
regularització actual del traçat del camí de la Pera, fruit de diverses permutes 
que s’han fet amb privats 

c) Qualificar urbanísticament com a “sistema urbanístic d’equipaments” el servei 
tècnic de l’espai necessari per al dipòsit d’aigua de Sant Julià del Llor i el seu 
tractament previ al consum humà 

 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA. 
 
1. Delimitació Terme Municipal 
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Referent a la delimitació del Terme municipal s’ha fet seguint les actes de delimitació 
respecte dels municipis veïns i recollides en delimitació dels plànols de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 
 
 
2. Implantació de 3 sistemes urbanístics en sòl no urbanitzable 
 
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí ja està fent ús des de fa molts anys de 
diversos terrenys situats en sòl no urbanitzable, que no tenen qualificació específica 
per l’ús que se’ls dóna. Són terrenys privats que el seu propietari ha autoritzat 
l’Ajuntament a implantar-s’hi i a fer-ne ús. 
La present modificació puntual pretén regularitzar aquesta situació, donant-los la 
qualificació idònia per a continuar fent-ne ús i obtenir-ne el ple domini. Es tracta dels 
següents àmbits: 
 
 

a. Dipòsit d’aigua de Sant Julià del Llor. 
 
Són  els terrenys on està construït el dipòsit d’aigua potable per al 
subministrament d’aigua del nucli de Sant Julià del Llor. Aquests terrenys estan 
al camí que va des del nucli de Sant Julià fins a l’església de Sant Julià. 
Aquestes instal·lacions inclouen el tractament per la potabilització prèvia a la 
distribució per gravetat de l’aigua potable pel nucli de Sant Julià . 
 
 
b. Terrenys de l’entorn de l’església de Sant Julià. 
 
Aquests terrenys és on tradicionalment es fan actes i celebracions populars. El 
requeriment per a aquests actes és simplement la preservació d’una zona 
municipal a l’aire lliure pròxima a l’església de Sant Julià i la seva zona per 
l’aparcament de vehicles 
 
 
c. Recull de modificacions de traçat de tres trams del camí de la Pera. 
 
Es recullen en la present modificació tres permutes per modificació del traçat 
del camí de La Pera en sengles punts del seu traçat, separant-lo de les 
edificacions en els masos de Can Rigau i La Rovira, i també del tram que 
passa per davant de la indústria situada a la banda oest de Bonmatí, al costat 
del cementiri. 

  
 
La modificació ha de consistir en canviar les seves qualificacions urbanístiques per les 
de sistemes que els donin cabuda als usos que s’hi fan. 
 
En data 22 de setembre de 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre 
una resolució de declara la no subjecció a avaluació ambiental aquesta modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic. 
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Vist l’informe jurídic emès per la secretària per tal de donar compliment a l’article 
47.2.ll) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el règim local en 
relació a l’article 173.1.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 
 
Fonaments de dret 
 
Vist que l’article 22.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el 
règim local, atribueix competència al Ple en l’aprovació inicial del planejament general. 
 
Vist el que disposen els articles 8.5, 73, 74,  85 i 96  del Text refós de la Llei  
d’Urbanisme i  23, 102, i 117 del Reglament de la Llei d’urbanisme, el Ple aprova, per 
unanimitat dels seus membres presents, els seg¨¨uents acords: 
 
1r. Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual  núm. 10 de les Normes 
Subsidiàries, redactat per l’arquitecte Jordi Fabregat Súria, relativa a a la concreció de 
la delimitació del terme i a diverses regularitzacions en el sòl no urbanitzable 
 
2n. Sotmetre a informació pública la modificació inicialment aprovada pel termini d’1 
MES, mitjançant la publicació dels corresponents edictes en el Butlletí Oficial del a 
Província, tauler d’edictes i al Diari de Girona. També se’n farà la publicitat per mitjans 
telemàtics.1 
 
3r. Donar audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronti amb Sant 
Julià del Llor i Bonmatí. 
 
4t. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials. 
 
5è. Suspendre pel termini d’1 any la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i 
de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del 
règim urbanístic. Aquests àmbits són identificats al plànol de delimitació que 
s’incorpora al present acord. En tots els casos, els efectes de la suspensió 
s’extingeixen amb l’entrada en vigor de l’Instrument de planejament. “ 
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6è. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE  LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI ALBA-TER (AMB LA NOVA DENOMINACIÓ CONSORCI DEL TER) 
ACORDADA PER L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI PER ACORD 
PLENARI DEL PASSAT 2 D’OCTUBRE. 
 
“Part expositiva: 
 

1. Amb la denominació Consorci Alba-Ter es va constituir l’any 1998 aquest ens 
integrat per diversos ens locals amb les finalitats que es recullen als estatuts el 
conjunt de les quals té com a element comú vertebrador la conca del riu Ter a fi 
de possibilitar unes actuacions de planificació, promoció i altres iniciatives 
vinculades al riu coordinades entre tots els municipis de la vora del riu i de la 
seva àrea d’influència en tot el seu recorregut superant les limitacions que 
comportarien les actuacions aïllades per part de cada municipi. És voluntat de 
seguir mantenint aquesta fórmula de col·laboració conjunta a través de la 
participació en aquest ens. 

 
2. L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat  de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació 
estatutària que cal adoptar dins d’aquest exercici i que comporta, entre altres, 
l’adscripció del Consorci a un dels ens que en formen part (DA 20 Llei 30/1992 
en la redacció donada per la LRSAL) essent inicialment l’Ajuntament de Girona, 
atenent a la major aportació anual (DA20.2.f) i, alhora, a la major població (DA 
20.2.h) d’aquest ens consorciat; això no obstant, es preveu també en la 
proposta d’estatuts que en l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà igualment als 
criteris normatius de prioritat previstos normativament i referits en qualsevol cas 
al primer dia de l’exercici pressupostari, d’acord amb la disposició esmentada.  

 
3. Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també 

l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació 
en el règim, organització i funcionament intern, ensems a qüestions menys 
rellevants i es recull finalment un canvi de nom per passar-se a denominar 
simplement Consorci del Ter, a diferència del nom originari Consorci Alba-Ter. 

 
4. En l’Assemblea anual del Consorci que va tenir lloc el passat 2 d’octubre es va 

acordar aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació 
pública preceptiva per un període de 30 dies. Prèviament, s’havia traslladat la 
proposta de modificació d’estatuts tant als ens consorciats com a l’ens 
d’adscripció i a fi de recollir, abans de la seva aprovació, suggeriments o 
aportacions al text proposat sense que, en essència, s’hagués modificat 
finalment. Per tant, correspon ara la ratificació de la modificació per part de tots 
els ens consorciats. 

 
Fonaments de dret: 
 

I. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions 
per a fins d’interès comú. 
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II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya 
(TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, 
entre altres, el règim i els estatus. 

 
III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen 
reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. Concretament 
l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci  
preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que 
ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i 
acordada  amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als 
articles 313 i següents. 

 
IV. L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla 
aquesta organització i la Disposició addicional 20a. de la Llei, introduïda per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local estableix que els estatuts del consorci han de determinar 
l’administració pública d’adscripció d’aquest amb els criteris de prioritat que s’hi 
estipulen i disposa que estan subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat 
i control d’aquest ens d’adscripció. Determina també que el personal al servei 
dels consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una 
reassignació de llocs de treball de les administracions participants essent el 
règim jurídic el d’adscripció i les retribucions com a màxim equivalents als 
d’aquella. 

 
V. La DT 6a. de la LRSAL preveu un règim transitori d’adaptació d’un any i 

disposa que el nou règim pressupostari, comptable o de control serà aplicable 
a partir de l’1 de gener de 2015. 

 
VI. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del 

nombre legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la 
LRBRL i 313.2 ROAS. 

 
VII. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria 

qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i 
tots aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la 
Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) 
del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL),  173 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat 
RD 1174/1987,  informes que consten a l’expedient. 

 
VIII. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió 

Informativa en els ens  que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que 
determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre 
altres, del ROF. 
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D’acord amb aquests antecedents i fonaments, el Ple aprova, per unanimitat dels 
membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
 
Primer. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova 
denominació Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per 
acord plenari del passat 2 d’octubre, d’acord amb el text que figura adjunt.  
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova 
denominació Consorci del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la 
modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que 
l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals. “. 
 
 
ANNEX A L’ACORD 
 
“ 

ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DEL TER BRUGENT 

 
 
Article 1. Creació del Consorci i adaptació estatutària 
 
Amb la denominació de Consorci Ter Brugent l’any 2006 es va constituir el Consorci que s’adapta amb 
efectes 01/01/2015 a l'empara del que preveuen els arts. 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Regim Local; 269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i del regim local de Catalunya; arts. 312 a 324 del Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny i art. 7 i la Disposició 
Addicional 20a. de  la Llei 30/1992, de 26 de  novembre de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment administratiu comú introduïda per la Llei 27/2013 , de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'administració local, el present consorci constituït adapta el seus estatuts 
per l'acompliment de les finalitats que s'assenyalen. 
 
En compliment del que disposa l'esmentada DA 20a.de la Llei 30/ 1992 en la redacció donada per la DF 
2a. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, l'administració pública a que s'adscriu el Consorci Ter Brugent 
és el Consell Comarcal de la Selva, atenent a la major extensió territorial (DA20.2.h) d'aquest ens 
consorciat. 
 
L'adscripció al Consell Comarcal de la Selva i d'acord amb l'esmentada DA 20 de la Llei 30/1992, 
determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l'administració d'adscripció, 
sens perjudici de la subjecció per mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 
 
És responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració d’adscripció portar a terme una auditoria dels 
comptes anuals del Consorci. 
 
El consorci també ha de formar part dels pressupostos i s’ha d’incloure en el compte general de 
l’Administració pública d’adscripció. 
 
 
Article 2. Naturalesa del consorci i membres que el constitueixen 
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c) El  Consorci del Ter Brugent és una entitat pública de caràcter associatiu, de naturalesa institucional i 
de caràcter local, que estén la seva activitat en l’àmbit territorial dels municipis que el formen. 
 
d) El Consorci està integrat, pels membres següents: 

e) Ajuntament d’Amer 
f) Ajuntament d’Anglès 
g) Ajuntament de la Cellera de Ter 
h) Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí 
i) Ajuntament de Susqueda 
j) Consell Comarcal de la Selva 

 
 
Article 3. Membres adherits 
 

 Les altres administracions públiques i les entitats privades de naturalesa associativa sense ànim de 
lucre que tinguin finalitats d’interès públic o utilitat social concurrents amb l’objecte i els fins del consorci 
podran sol·licitar l’adhesió. 
 

 Podran adherir-se al Consorci els municipis que formin part de la Vall del Ter Brugent, i pertanyin a la 
comarca de la Selva, mitjançant acord plenari d’adhesió i aprovació d’aquests estatuts reguladors, adoptat 
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació. 
 

 L’Assemblea General del consorci, mitjançant un acord adoptat amb el quòrum dels 2/3 dels seus 
membres, decidirà lliurement si accepta o no les sol·licituds d’adhesió de les entitats privades  i les altres 
administracions públiques que compleixin els requisits esmentats a l’apartat anterior. 
 
Sense perjudici de la seva llibertat de decisió, limitada només per la millor salvaguarda de l’objecte i la 
finalitat del consorci, l’Assemblea podrà motivar el seu acord en l’examen de l’àmbit d’actuació de l’entitat 
privada sol·licitant, del seu grau de representativitat i del fet que els interessos i objectius específics de 
l’entitat ja estiguin representats, amb major o menor grau i de manera directa o indirecta, per altres 
entitats constituents o integrades al consorci. 
 
Les sol·licituds cursades per les altres administracions públiques esmentades a l’apartat 2 es podran 
valorar conforme a l’oportunitat i els beneficis que pot comporta la seva adhesió als objectius i finalitats 
dels consorci. 
 

 L’Assemblea General, sense perjudici del compliment dels apartats anteriors podrà acordar 
adhesions  temporals de comú acord amb els sol·licitant que es regiran pel corresponen conveni. 
 
 
Article 4. Règim Jurídic 
 
El Consorci, en tant que entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per temps indefinit, 
es regeix per aquests estatuts, pels reglaments interns que regulin la seva organització, el funcionament i 
l'ordenació de les diverses activitats i, supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables. 
 
 
Article 5. Atribucions 
 
1. El Consorci del Ter Brugent gaudeix de personalitat jurídica pròpia i capacitat jurídica i d’obrar per a 
crear i gestionar serveis i exercir activitats d’interès local i supralocal en l’àmbit dels seus objectius i les 
seves finalitats estatutàries. 
 
2.El Consorci en l’àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té les potestats i prerrogatives de 
què poden gaudir dels ens locals no territorials en virtut de l’article 8 de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i que són les següents: 
 

- La reglamentària i la d’autoorganització 
- La tributària per establir de preus públics, taxes i contribucions especials 
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- La de programació o de planificació de la seva activitat. 
- La d’investigació, d’atermenament i de recuperació d’ofici dels seus béns. 
- La d’execució forçosa i la sancionadora 
- La de revisió d’ofici dels seus actes i acords 
- La presumpció de legitimitat i la d'executivitat de llurs actes i acords. 
- La d'inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les Lleis, i les de prelació, 

de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda pública en relació a llurs crèdits, 
sense perjudici de les que corresponen a la Hisenda de l'Estat i de la Generalitat. 

- La d'exempció dels impostos de l'Estat i de la Generalitat en els termes establerts per les Lleis. 
 
En conseqüència el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les facultats que com a 
subjecte actiu de l'Administració Pública li corresponen, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, 
gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, establir i explotar serveis, 
interposar recursos i exercir les accions que preveuen les Lleis i en general realitzar tots els actes 
necessaris per al compliment de les finalitats que li són atribuïdes, d'acord amb el que disposen aquests 
estatuts i la legislació aplicable. A més el consorci podrà disposar de personal propi o personal adscrit als 
ens consorciats. 
 
 
Article 6. Domicili 
El Consorci Ter Brugent tindrà el seu domicili social a la seu del Consell Comarcal de la Selva, el qual té 
el domicili a Psg. Sant Salvador nº25-27 de Santa Coloma de Farners, com a administració d’adscripció.  
 
 
Article 7. Durada del consorci 
 
El Consorci subsistirà mentrestant duri la necessitat de les finalitats i els objectius que se li atribueixin, 
llevat el cas que, pels motius i el procediment establerts en aquests estatuts, es decideixi dissoldre’l. 
 
 
Article 8. Objecte i finalitats del consorci 
 
8.1 Constitueixen les finalitats del Consorci Ter Brugent: 

a. La promoció, el suport i la participació en activitats econòmiques i socials que contribueixin al 
desenvolupament de l’entorn socioeconòmic de l’àmbit del Ter Brugent. 

b. La potenciació d’iniciatives generadores d’ocupació a la zona 
c. La promoció d’iniciatives empresarials, la presentació de serveis i funcions d’assessorament, 

l’elaboració de plans de viabilitat, de reconversió i d’industrialització; la participació en el 
desenvolupament d’iniciatives empresarials i socials 

d. Potenciar el desenvolupament territorial a nivell turístic, patrimonial, natural i social, a través 
d’accions i projectes amb els municipis que l’integren. 

e. Capitalitzar i gestionar directament o indirectament els diferents tipus d’ajudes, les subvencions i 
crèdits normals i/o especials en el marc de la legislació aplicable i els avantatges que es puguin 
obtenir en programes de foment de l’ocupació i formació. 

f. Gestionar tot tipus d’instruments i tràmits necessaris per a les actuacions empresarials, que 
contribueixin a dinamitzar el territori. 

g. Realitzar activitats formatives i promocionar l’àmbit territorial vers l’exterior, així com d’altres 
gestions que els ens locals consorciats li puguin encarregar. 

 
S’incentivarà així mateix la participació privada, fonamentalment de caràcter econòmic, en els activitats i 
projectes del Consorci. 
 
Aquests objectius s’han d’entendre subordinats a l’exercici de les competències que la llei atribueix a 
cadascuna de les administracions públiques afectades. 
 
8.2 En aquest sentit i d’acord amb la personalitat jurídica pròpia que s’atribueix al consorci, aquest podrà 
actuar vàlidament davant les altres administracions per tal de defensar els seus interessos, objectius i 
finalitats. 
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Article 9. Els òrgans de govern 
 
Els òrgans de govern del Consorci són els següents: 

 La Assemblea General 

 El/La president/a 

 Vicepresident/a 

 La comissió executiva   

 El/La gerent 
 
 
Article 10 Composició de l’Assemblea General  
 
1.- L’Assemblea és l’òrgan de govern superior del consorci. Està format per un representant de cadascun 
dels municipis, les administracions i les entitats privades consorciades. 
 
2.- L’òrgan competent de cada ens o entitat consorciada designarà lliurement el membre representant a 
l’Assemblea General, coincidint amb el nomenament de representants dels ens locals als diferents 
organismes com a conseqüència de les eleccions locals o llurs modificacions posteriors. Els representants 
dels ens locals, seran necessàriament membres electes de la corporació. 
 
La durada màxima del mandat serà de 4 anys i podrà ser successivament renovat per períodes de temps 
iguals.. 
 
3.- L’Assemblea General elegirà, d’entre els seus membres, un/a President/a i un Vicepresident/a que 
substituirà al president/a en casos d’absència, vacant o malaltia. 
 
4.- Es podrà delegar el vot per cada sessió de  l’Assemblea General. 
 
5.- No podran exercir el dret a vot a l’Assemblea General els ens que no estiguin al corrent de les seves 
obligacions econòmiques amb el Consorci. 
 
6.- L’Assemblea General tindrà lloc a la seu social del Consorci o local habilitat per l’administració 
d’adscripció o en qualsevol localitat corresponents als ens consorciats. 
 
7.- S’aplicaran a aquest òrgan les normes de la legislació de règim local reguladores del règim de 
sessions del Ple municipal en tot el que no s’oposin als presents Estatuts 
 
 
Article 11. Calendari de sessions de l’Assemblea General 
 
L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat mínima trimestral per tractar els 
assumptes de la seva competència. En tot el que no s’oposi als presents Estatuts el seu règim de 
funcionament s’ajustarà al que disposa la legislació de règim local per als plens municipals. 
 
 
Article 12. Competències de l’Assemblea General 
 
1.- Corresponen a la l’Assemblea General del consorci les següents facultats indelegables: 

a) Fixar l’orientació general de les funcions del Consorci dins dels objectius que es proposa realitzar 
i l’aprovació dels plans anuals de treball. 

b) El control i la fiscalització dels altres òrgans de govern 
c) El nomenament i cessament del/la president/a del consorci, vicepresident/a i el/la gerent 
d) L’aprovació del pressupost anual, dels comptes, de la memòria de gestió dels serveis i de 

l’ordenació dels ingressos de caràcter públic 
e) Concertar operacions de crèdits sempre que superin els límits establerts per la comissió 

executiva. 
f) l’aprovació de la modificació d’aquests Estatuts, sens perjudici de la necessitat també que 

l’aprovin prèviament cadascun dels ens consorciats. 
g) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances, si s escau. 
h) L’acceptació de la delegació de competències d’altres administracions 
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i) L’aprovació de la dissolució del consorci 
j) En general totes les que la normativa de règim local estipula com de competència del Ple 

Municipal i no hagin estat delegades a la comissió executiva o que en aquests estatuts no siguin 
específicament atribuïdes a algun altre òrgan del Consorci. 

 
 
Article 13. El / la president/a del consorci i vicepresident/a 
 
1. El/la president/a del consorci, que ho és també de l’Assemblea General i de la Comissió Executiva.  
 
El mandat tindrà una durada de 4 anys, coincidint amb el nomenament de representants dels ens locals 
als diferents organismes com a conseqüència de les eleccions locals o llurs modificacions posteriors. La 
Presidència i Vicepresidència es prorrogaran automàticament fins a la constitució dels nous ajuntaments i 
la designació dels nous/ves membres del Consorci. 
 
2. Correspon al/la president/a del Consorci les següents atribucions: 

 Exercir la representació institucional del Consorci. 

 Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir amb el seu vot de qualitat els 
empats que es poguessin produir en les segones votacions de les propostes. 

 Supervisar l'administració i els serveis del Consorci. 

 Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords i dictar les 
disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment. 

 L'exercici de les atribucions que li deleguin l'Assemblea general i la Comissió executiva en 
matèries de les seves respectives competències. 

 Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades a l’Assemblea general i a la Comissió 
executiva, donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió dels òrgans 
col·legiats. 

 Aprovar la liquidació del pressupost. 

 Aprovar les contractacions i concessions fins el límit fixat per la normativa aplicable en matèria de 
contractació del Sector Públic atribuïda als Alcaldes.  

 Totes aquelles que li puguin delegar els altres òrgan de govern del Consorci i totes aquelles que 
la normativa de règim local atribueix a l’Alcalde/essa. 

 
3. El president/a podrà conferir les delegacions que estimi pertinents en favor d’algun dels membres de la 
comissió executiva i del/la gerent del consorci. 
 
4. Per poder optar a la Presidència o Vicepresidència cal estar al dia de les quotes del Consorci. 

 
5. El vicepresident/a és nomenat/da per la Assemblea General i li correspon substituir en la totalitat de les 
seves funcions al president, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti aquest per 
l’exercici de les seves atribucions, així com desenvolupar les funcions de president en els supòsits de 
vacant en la presidència fins al nova elecció. 
 
 
Article 14. Composició de la Comissió Executiva. 
 
1.- La Comissió executiva és un òrgan executiu i estarà  integrada pel president un terç del nombre legal 
de membres del consorci, que seran escollits per la Assemblea General d’entre els seus membres. 
 
2.- Els vocals exerciran el càrrec pel mateix termini del mandat del president/a, cessaran quan cessi el 
president/a o quan l’Assemblea, lliurament revoqui el seu nomenament. 
 
3.- El vot al si de la comissió serà delegable i, en cas d’empat, correspondrà al/la Presidenta l’exercici del 
vot de qualitat. 

 
4.- Formarà part també de la Comissió Executiva el gerent, amb veu però sense vot 
 
 
Article 15. Calendari de sessions de la Comissió Executiva 
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La comissió executiva es reunirà amb periodicitat mínima mensual per tractar els assumptes de la seva 
competència. S’aplicaran a aquest òrgan les normes de la legislació de règim local reguladores del règim 
de sessions de la Junta de Govern municipal en tot el que no s’oposin als presents Estatuts. 
 
Les sessions de la Comissió Executiva poden tenir lloc a la seu social o a les seus operatives així com als 
locals habilitats en qualsevol localitat corresponent als ens associats. 
 
 
Article 16. Competències de la Comissió Executiva 
 
1. Corresponen a al Comissió Executiva les següents competències: 

 Fixar les activitats del consorci d’acord amb les seves finalitats i línies de treball reflectides en el 
Pla Anual aprovat per l’Assemblea general. 

 Aprovar els projectes d’obres, instal·lacions i serveis. 
 Contractar obres, serveis subministraments i altres contractes administratius i privats dins dels 

límits legals establerts i fins el 25% dels recursos ordinaris del pressupost i fins un màxim de 
100.000 euros. 

 Acordar la realització d’activitats i la prestació de nous serveis relacionats amb les finalitats del 
Consorci i establir les contraprestacions a percebre. 

 Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci sempre que el seu valor no superi el 25% 
dels recursos ordinaris del pressupost ni en cap cas els 100.000 euros. 

 Nomenar el secretari/a i l’interventor/a del Consorci. 
 L’exercici d’accions judicials i administratives en defensa dels interessos del consorci. 
 Qualsevol altre no atribuïda expressament als altres òrgans del Consorci i que legalment 

s’assimilin a competències assumibles per un òrgan executiu. 
 
2.- La Comissió Executiva podrà aprovar la constitució de comissions especials on primi la participació de 
persones amb un alt grau de coneixements tècnics, per tal d’estudiar problemes concrets i proposar-ne 
una solució que sempre serà adoptada per l’òrgan competencials que tingui atribuïda la facultat decisòria. 

 
3.- La Comissió Executiva podrà delegar en altres òrgans del Consorci les competències atribuïdes 
estatutàriament amb les limitacions previstes a la normativa de règim local. 
 
 
Article 17. El gerent 
 
1.- El Consorci podrà comptar amb un gerent/a 
 
2.- L’Assemblea General li correspondrà nomenar al gerent/a. 
 
3.- La relació jurídica d’ocupació amb la persona proposada es formalitzarà d’acord amb les normes 
aplicables a la naturalesa del càrrec.  
 
4.- Correspondrà al gerent, a més de les funcions i competències que específicament li encomanin o 
deleguin el president/a, l’Assemblea General o la Comissió Executiva les següents: 

 
4 La gestió general del Consorci i la coordinació dels serveis assumits. 
5 Representar el consorci davant de les administracions públiques, institucions, entitats i 

particulars, excepció feta de la representació institucional de més alt nivell que correspon al 
president/a. 

6 Dirigir el personal en tots els seus aspectes, llevat del seu nomenament, acomiadament 
disciplinari o separació del servei. 

7 Dirigir i inspeccionar tots els serveis i les activitats que presta o desenvolupa el consorci 
8 Elevar anul·lament a la Comissió executiva i a l’Assemblea General la memòria anual d’activitats 

del Consorci. 
9 Preparar l’avantprojecte de pressupost del consorci 
10 Preparar la documentació que s’ha de posar en consideració de l’Assemblea General i la 

Comissió Executiva. 
11 Totes les altres que li puguin ser delegades per altres òrgans del Consorci, 
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Article 16. Personal al servei del Consorci 
 
1.- El Consorci estarà assistit per un/a Secretari/a i un/a interventor/a. Actuarà com a secretari/a i 
interventor/a del Consorci el secretari-interventor de l’ens d’adscripció o, excepcionalment per un 
funcionari TAG en servei actiu de l’ens d’adscripció designat per aquest mateix.   
 
El/la secretari/a assistirà amb veu però sense volt a les reunions de l’Assemblea General i de la Comissió 
executiva i aixecarà les actes corresponents. Així mateix el/la interventor/a podrà assistir a les sessions de 
l’Assemblea General i de la Comissió Executiva amb veu però sense vot. 
 
2.- El personal al servei del Consorci, s’integrarà en la plantilla aprovada per l’Assemblea General, en la 
qual constarà el nombre, classificació, categoria, funcions i retribucions dels llocs de treball. 
 
El personal al servei del consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassignació 
de llocs de treball de les administracions participants, amb el seu règim jurídic de l’Administració Pública 
d’adscripció i amb retribucions que en cap cas poden superar les que aquella estableix per a llocs de 
treball equivalents. 
 
El personal propi del consorci abans de l’adaptació normativa operada per raó de la Llei 27/2013 (LRSAL) 
s’adscriu amb efectes a l’1/01/2015 a l’Administració Pública a la que queda adscrit el Consorci, i mentre 
sigui efectiva aquesta adscripció. 
 
3.- El càrrec de tresorer recaurà sobre una persona, d’acord amb la legislació local, i en el cas de ser un 
càrrec electe, serà d’un ajuntament diferent a l’ajuntament que ostenti la presidència del consorci. 
 
 
Article 17. Recursos 
 
Els actes administratius del President/a, de la Comissió Executiva i del gerent, dictats en l’exercici de les 
facultats o competències atorgades per aquests estatuts, posen fi a la via administrativa i seran 
susceptibles de recurs contenciós administratiu, previ el recurs de reposició potestatiu 
 
Els actes administratius del President/a, de la Comissió Executiva i del gerent, dictats en l’exercici de les 
facultats o competències delegades seran susceptibles de recurs administratiu ordinari davant 
l’Assemblea general. 

 
 
Article 18. Règim Econòmic-Financer 
 
1.- El patrimoni del Consorci, podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, quedarà reflectit en el 
corresponent inventari que revisarà i aprovarà l’Assemblea General de forma anual. 
 
2.- Per a la realització dels objectius, el consorci disposarà dels següents recursos: 
 

6. Els productes del seu patrimoni 
7. Les taxes i preus públics que pugui establir i percebre per la prestació dels seus serveis i 

activitats. 
8. Les adquisicions a títol lucratiu a favor seu 
9. Les aportacions dels ens consorciats, a què es refereix l’article següent. 
10. Subvencions, ajudes, herències i donatius. 
11. Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d’acord amb les lleis. 

 
 
Article 19. Aportacions dels ens consorciats 
 
1.- Les aportacions anuals obligatòries dels ens locals consorciats s’adoptaran per acord de l’Assemblea 
General, d’acord amb els criteris generals definits per l’Assemblea General atenen als trams de població 
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en el cas d’ajuntaments. Aquestes aportacions podran ser revisades anul·laments per l’Assemblea 
General per acord de majora simple, sens perjudici de la delegació a la Comissió Executiva. 
 
2.- Tot servei prestat pel Consorci ha d’orientar-se a la seva autofinanciació i, conseqüentment a la 
progressiva absorció del conjunt de costos d’amortització, funcionament i manteniment. La gestió 
econòmica dels serveis ha d’orientar-se, per tan, a la progressiva reducció de les aportacions de les 
entitats consorciades, amb la formació de reserves convenients pel desenvolupament de les activitats 
pròpies del Consorci. 
 
3.- Les aportacions podran realitzar-se en efectiu, amb el cost/valor del personal d’ens locals adscrit al 
consorci o amb altres béns per a la valoració dels quals s’aplicaran els criteris de valoració nouvinguts 
entre el consorci i l’ens aportant i subsidiàriament per aplicació de les instruccions de comptabilitat 
patrimonial dels ens locals 
 
4.- L’Assemblea General, mitjançant un acord degudament motivat que requerirà el vot favorable dels 
membres representants d’ens o entitats consorciades que aportin almenys una quantitat igual al 65% del 
total de les aportacions anuals dels membres que rebi el consorci, podrà modificar l’import de les 
aportacions dels ens consorciats i aprovar-ne d’extraordinàries 
 
5.- Les aportacions anuals de cada ens o entitat consorciada es lliuraran al consorci amb una periodicitat 
semestral i seran abonades a la tresoreria del Consorci durant el primer mes de cada semestre 
 
6.- Les aportacions dels ens consorciats es consideraran ingressos de dret públic del consorci a tots els 
efectes legals. 
 
Article 20.- Règim pressupostari, comptabilitat i control. 
 
El Consorci estarà subjecte al règim pressupostari, comptabilitat i control del Consell Comarcal de la 
Selva, com l’administració pública d’adscripció, sens perjudici de la seva subjecció a lo previst a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
El control intern preceptiu previ, o fiscalització prèvia, dels actes susceptibles de produir drets o 
obligacions de contingut econòmic o moviments de fons i valors, serà exercit pels interventors designats 
segons article 16 d’aquests estatuts, essent responsabilitat de l’òrgan de control de l’administració 
d’adscripció portar a terme una auditoria dels comptes anuals. 
 
El consorci ha de formar part dels pressupostos i incloure’s a la compte general de l’administració pública 
d’adscripció. 
 
 
Article 21. Patrimoni del consorci 
 
1.- Els béns adscrits al consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva qualificació i titularitat 
originària. Les facultats de disposició que es puguin reconèixer al consorci sobre els béns esmentats 
seran les que constin als acords de cessió corresponents i es limitaran sempre a les finalitats estatutàries 
del consorci. 
 
2.- Els béns adquirits pel consorci s’integren en el seu patrimoni, al qual seran d’aplicació les normes 
reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualificació jurídica dels seus béns. 
 
3.- En cas de dissolució del consorci, els béns adscrits als quals es refereix l’apartat 1, un cop fets els 
tràmits corresponents, revertiran automàticament a l’ens consorciat que els va cedir. En el cas de béns 
adquirits pel consorci l’adquisició dels quals hagi estat finançada per aportacions extraordinàries d’alguns 
ens o les entitats consorciades, seran repartits i lliurats a aquests en proporció a la seva aportació 
extraordinària per la seva adquisició. 
 
4.- En el cas de separació d’un ens o una entitat consorciada, i després dels tràmits corresponents, els 
béns adscrits per aquesta al consorci o adquirits pel consorci  amb finançament total a càrrec de l’ens o 
entitat consorciada, revertiran automàticament al patrimoni de l’entitat que e separa. Pel que fa als drets 
que pugui tenir sobre béns adquirits pel consorci amb aportacions extraordinàries d’ens o entitats 
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consorciades, quedaran diferits –llevat que hi hagi un pacte en contra formalitzat en el moment de 
l’aportació- fins a la dissolució del consorci. Aquest diferiment no causarà cap dret econòmic ni de cap 
mena, en favor de l’ens o entitat que se separa i mentre no sigui efectiva la dissolució del consorci, l’ens o 
entitat que se separi no tindrà cap dret, ni personal ni real, ni cap facultat sobre aquells béns, ni podrà 
limitar per cap concepte les plenes facultats de disposició que el consorci té sobre aquells. 
 
 
Article 22.  Separació dels membres de consorci i dissolució 
 
1.- Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se del consorci, sempre que li faci arribar un preavís 
amb un mínim de sis mesos d’antelació, que estigui al corrent en el compliment de les obligacions i els 
compromisos anteriors i garanteixi el compliment dels pendents. 
2.- Un cop rebut el preavís de separació d’algun membre, es reunirà l’Assemblea General per tal 
d’impulsar, si s’escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, eventualment, la 
dissolució del consorci. 
 
3.- El consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Pel compliment de la seva finalitat 
b) Per l’acord unànime dels ens consorciats 
c) Per la impossibilitat de continuar en funcionament 
d) Per la separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el consorci esdevé inoperant 
e) Per l’incompliment de l’objecte 
f) Per la transformació del consorci en una altre ens 
 

4.- La dissolució del consorci requerirà l’acord de l’Assemblea General, adoptat amb el vot favorable d’un 
mínim de les dues terceres parts dels membres, i la ratificació per part dels òrgans competents dels ens 
consorciats. En cas de no assolir-se els acords esmentats, cada ens consorciat, conservarà el seu dret de 
separació, d’acord amb l’article anterior. 
 
5.- L’acord de l’Assemblea General sobre la dissolució del consorci especificarà la forma de liquidar el seu 
actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions a les administracions consorciades, en la ponderació 
dels criteris de preservació de l’interès públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada 
ens consorciat al llarg de la duració del consorci. Igualment respondran proporcionalment dels deutes 
contrets i a les obligacions respecte el personal de l’ens. 
 
En tot cas serà d’aplicació allò que disposa la legislació vigent en matèria de consorcis. 
 
 
Article 23. Referència normativa. 
 
La remissió que a aquests estatuts es fa a les normes legals, s’entendrà referida a les successives que 
interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o rediguin les vigents al moment de la seva 
aprovació. 
 
 
Disposició transitòria. 
 
L’adaptació dels estatus, acordada en l’Assemblea General entrarà en vigor l’1 de gener de 2015.” 

 
 
 
 
7è. PROPOSTA DE RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER 
INVERSIONS SANT JULIÀ DEL LLOR  SL CONTRA L’ACORD DEL PLE DE DATA 
20/09/2014 PEL QUAL ES VA SOL.LICITAR AL CONSELL COMARCAL DE LA 
SELVA LA DECLARACIÓ COM A BCIL DE LA VIL.LA ROMANA SITUADA DINS 
L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL SAU 4 
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El senyor Gifre diu que suposa que ara deuen demanar una requalificació dels 
terrenys. 
 
Respon la senyora Brescó que no, directament demanen una indemnització. 
 
El senyor Gifre assenyala que ell no els hi estimaria. De totes maneres pensa que la 
compensació que se’ls hi pot oferir és a l’altre costat del rec i ells potser ho consideren 
una pèrdua. 
 
La senyora Brescó li respon que també guanyarien en continuïtat urbana cosa que és 
molt valorada pel Departament d’Urbanisme. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta: 
 
“Fonaments de fet 
 
En data 20 de setembre de 2014 el Ple va aprovar l’acord de sol·licitar al Consell 
Comarcal de La Selva la declaració de bé cultural d’interès local de la vil·la romana 
situada dins l’àmbit del SAU-4 de Sant Julià del Llor.  
 
En data  24 d’octubre de 2014 Inversions Sant Julià del Llor SL ha presentat un recurs 
de reposició contra l’acord del Ple de data 20 de setembre de 2014 d’acord amb 4 
al·legacions que tot seguit s’analitzaran i on es sol·licita que no s’afecti la totalitat de la 
finca del SAU-4 en la declaració de bé cultural d’interès local i, en el supòsit d’afectat 
tota la finca, es tingui per sol·licitada la indemnització per la pèrdua d’edificabilitat i les 
despeses ocasionades. Per altre si es demana que es notifiqui a la propietat tots els 
informes emesos pels diferents Departament que motivi la declaració. 
 
Els interessats argumenten les següents al·legacions de manera resumida: 

a) Al·legació núm. 1: Falta de motivació de que la declaració de bé cultural 

d’interès local ha de ser tot i no una part de la finca del Pla Parcial SAU-4 

b) Al·legació núm. 2: Indemnització: la finca està classificada de sòl urbanitzable i 

es va comprar per edificar. Subsidiàriament es formula reclamació de 

responsabilitat patrimonial 

c) Al·legació núm. 3: Advertència de sol·licitud d’indemnització per limitació 

singular urbanística 

d) Al·legació núm. 4: No se’ls ha notificat mai els informes de restes 

arqueològiques per la qual cosa se’ls hi ha creat indefensió i s’ha vulnerat el 

principi de confiança legítima. 

D’acord amb aquestes al·legacions, Inversions Sant Julià del Llor SL sol·licita que no 
s’afecti la totalitat de la finca del SAU-4 en la declaració de bé cultural d’interès local, i 
en el supòsit d’afectar tota la finca, es tingui per sol·licitada la indemnització per la 
pèrdua d’edificabilitat i les despeses ocasionades. Per altre sí es demana que es 
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notifiqui a la propietat tots els informes emesos, pels diferents Departaments, que 
motivin la declaració. 
 
Fonament de dret 
 

1. Pel que fa a l’al·legació núm. 1: En l’acord del Ple de 20 de setembre de 2014 

es va acordar sol·licitar la declaració de bé cultural d’interès local la vil·la 

romana de Sant Julià del Llor i Bonmatí i no tota la finca del Pla Parcial SAU-4. 

Per tant, cal estimar parcialment aquesta al·legació a`tes que l’Ajuntament no 

té intenció de declarar tot la l’àmbit del SAU-4 com a BCIL sinó només afectar 

l’àmbit on  s’han trobat les restes arqueològiques així com fer-ho extensiu a la 

resta d’àmbit que es troba pendent d’excavar i on poguessin sorgir altres 

restes. Tot això sens perjudici de l’àmbit que pugui delimitar el Departament de 

Cultura durant la tramitació d’aquest Pla Parcial. Per aquest motiu cal estimar 

parcialment l’al·legació ja que, en principi l’Ajuntament només vol declarar 

l’àmbit on s’han trobat les restes i les zones pendent d’excavacions sense 

perjudici de l’àmbit en pugui fixar el Departament de Cultura. 

2. Pel que fa a l’al·legació núm. 2 no procedeix la reclamació de responsabilitat 

patrimonial atès que l’article 141.1 de la Llei 30/92, de 26 e novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques del procediment administratiu comú 

disposa “Només seran indemnitzables les lesions produïdes al particular 

provinents de danys que aquest no tingui el deure jurídic de suportar d’acord 

amb la llei”. En el cas que ens ocupa, existeix una norma amb rang de llei, la 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català, que estableix en el 

seu article 25: “Els propietaris, posseïdors o titulars de drets reals sobre béns 

culturals d’interès nacional o béns catalogats, els preservaran i mantindran per 

assegurar la integritat del seu valor cultural. L’ús a que es destinin aquests 

béns garantirà sempre la seva conservació”. Per tant, existeix una obligació 

legal de suportar la lesió que es produeix en la propietat d’Inversions Sant Julià 

del Llor i Bonmatí per la qual cosa no es compleix el requisits legal que exigeix 

la normativa de responsabilitat patrimonial de l’administració pública quan 

disposa en el seu article 139.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre que: “Les 

Administracions Públiques indemnitzaran als particulars per l’ aplicació d’ actes 

legislatius de naturalesa no expropiatòria de drets i que aquests no tinguin el 

deure jurídic de suportar”. 

Fer esment també que l’article 160 de les Normes Subsidiàries de Planejament 
Urbanístic de Sant Julià del Llor i Bonmatí (NN.SS), en l’apartat que regulen el 
SAU 4, ja advertien, en el seu apartat 4, que “Qualsevol actuació que s’hagi 
d’efectuar a l’àmbit dels jaciment arqueològic de “La Cavorca I”, haurà de tenir 
prèviament l’informe favorable del Servei d’Arqueologia del Departament de 
Cultura”. Aquest article es referia a “La Cavorca I”, un element funerari existent 
dins l’àmbit del SAU-4 i que també el protegeix la documentació gràfica de les 
NN.SS. Per aquest motiu, les NN.SS, en previsió de que existia la possibilitat 
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de trobar altres restes arqueològiques dins aquest àmbit, va preveure aquesta 
obligació de l’emissió d’un informe favorable del Departament de Cultura per 
qualsevol actuació que es dugués a terme dins l’àmbit. Així mateix, en el seu 
apartat 5 de les NN.SS disposa que “Una part dels terreny de cessió obligatòria 
i gratuïta destinats a espais lliure, ho serà en el lloc on s’emplaça el jaciment 
arqueològic de La Cavorca I”. Per tant, des del primer moment, Inversions Sant 
Julià del Llor i Bonmatí han sigut coneixedors de l’existència de l’element 
funerari Cavorca I dins el seu àmbit i  de la possibilitat de que, dins l’àmbit del 
SAU-4, poguessin sorgir altres restes. 
 

3. Pel que fa a l’al·legació núm. 3 començarem per dir que la funció social 

inherent al dret de propietat urbanística ha configurat una delimitació del seu 

contingut que determina que les alteracions que, com a conseqüència del 

procés urbanístic, es produeixin en l’estatus dels immobles afectats per aquest 

procés, no donen dret als seus titulars, com  a regla general, a percebre cap 

indemnització. És a dir, en el caràcter estatutari de la propietat immobiliària 

s’assenta la no indemnizabilitat, com a regla general, de les actuacions 

conforme a dret que en matèria urbanística dugui a terme l’Administració. Així 

ho disposen els articles 3.1 i 7.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de 

juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl (TRLS 2008) i les 

sentències del Tribunal Suprem  de 16 de de maig de 2010 i de 14 de juny de 

2012.  

Però, com el mateix article 3.1 el TRLS 2008 indica, aquesta regla general té 
excepcions, entre elles, el dret a indemnització per vinculacions singulars 
regulat actualment a l’article 35.b) del TRLS 2008 quan disposa que donen lloc 
a dret a indemnització les lesions en les béns i en els drets que resultin dels 
següent supòsits: “Les vinculacions i limitacions singulars que excedeixin dels 
deures legalment establerts respecte de les construccions i edificacions, o 
portin amb ells una restricció de l’edificabilitat o l’ús que no sigui susceptible de 
distribució equitativa”. 
Con veiem, el precepte engloba dues situacions distintes: la primera de les 
quals ve configurada per les vinculacions singulars en matèria de conservació i 
rehabilitació d’edificacions i el segon supòsit al.ludeix a la restricció de 
l’aprofitament urbanístic (edificabilitat i ús). 
 
Tanmateix, en el supòsit d’aquest cas, no es donen els requisits exigibles 
legalment per tal de trobar-nos en un supòsit de vinculació singular ja que: 
 
a) Pel que fa a que la vinculació singular comporti una restricció de 

l’edificabilitat o l’ús que no sigui susceptible de distribució equitativa: en el 

cas que ens ocupa no es compleixen els requisits legals per afirmar que 

ens trobem en un supòsit de vinculació singular ja que, en el present 

supòsit, sí és possible la compensació de la reducció de l’aprofitament 

mitjançant tècniques d’equidistribució de beneficis i càrregues ja que 

l’Ajuntament disposa de terreny de cessions obligatòries i gratuïtes dins 

aquest àmbit, en concret 15.053 m2 d’espais lliures i 9.654 m2 
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d’equipaments, els quals poden ser requalificats com a edificables. També 

existeix la possibilitat de regular altres mecanismes compensatoris com 

podria ser canviar la tipologia edificable (unifamiliar) i passar-les a 

bifamiliar. Cal tenir en compte que es tracta d’un terreny encara pendent de 

transformació, per la qual cosa es poden articular mecanismes de 

compensació o altres tècniques redistributives. En aquest sentit s’han 

pronunciat, a sensu contrario, les sentències del Tribunal Suprem de 18 de 

desembre de 1996, 18 de març de 1999 i 23 de desembre de 2008. 

Un cop s’hagi produït la declaració de béns cultural d’interès local i, amb la 
finalitat de trobar un equilibri entre el deure de preservació d’aquest 
patrimoni cultural i la de poder garantir als propietaris el seu aprofitament 
urbanístic, l’Ajuntament incoarà una modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries que prevegi garantir que Inversions Sant Julià del Llor SL no 
vegi disminuït el seu sostre edificable ni el nombre d’habitatges a 
construcció. 
 

Per tant, no es dóna el supòsit de vinculació singular perquè aquesta només té 
lloc quan el planejament no pugui preveure una compensació equitativa de la 
distribució de beneficis i càrregues. 
 
b) Pel que fa al supòsit de que la vinculació singular comporti un excés dels 

deures legalment establerts respecte de les construccions i edificacions: 

entenem que el present cas no s’excedeix del deure legal de conservació 

de l’article 9 del Text refós de la Llei del sòl. En aquest sentit es pronuncia 

la sentència del Tribunal Suprem de 30 de maig de 2011. 

4. Pel que fa a l’al·legació núm. 4 cal aclarir que els únics informes de que 

disposa els Ajuntament són els emesos per l’empresa JANUS, empresa 

contractada per Inversions Sant Julià del Llor SL.  

 
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres 
presents, el següent acord: 
 
1r. Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per l’empresa Inversions Sant 
Julià del Llor SL, propietària dels terrenys inclosos dins el SAU-4 contra l’acord del Ple 
de l’Ajuntament del dia  20 de setembre de 2014 pel qual es va sol·licitar al Consell 
Comarcal de La Selva la declaració de bé cultural d’interès local de la vil·la romana 
situada dins l’àmbit del SAU-4 de Sant Julià del Llor, en el sentit d’estimar que la 
sol·licitud de BCIL només es refereix estrictament a l’àmbit on s’ha trobat el jaciment 
arqueològic de la vil·la romana i les possibles jaciment arqueològics futurs que es 
puguin produir en la part pendent d’intervenció arqueològica sense perjudici de la 
delimitació de l’àmbit que pugui prescriure el Departament de Cultura de la Generalitat. 
La resta d’al·legacions es desestimen en la seva totalitat prenent com a motivació els 
arguments dels fonament de dret d’aquest acord. 
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2n. Notificar aquest acord a Inversions Sant Julià del Llor SL i al Consell Comarcal de 
La Selva”. 
 
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la 
sessió a les 19,34 hores, de la qual s’estén la present acta que signa el Sr. Alcalde-
President amb mi, la secretària, que certifico. 
 
Vist i plau,      La secretària  
 
L’Alcalde-President 
 
 
 
 
 
Marc Garcia Nadal     Imma Parramon i Burch   


