PLE ORDINARI
18 DE DESEMBRE DE 2014

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el divuit de desembre de 2014, essent dos quarts de vuit del
vespre, a la Casa de la Vila, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneix en sessió
ordinària el Ple de l’Ajuntament, sota la Presidència del senyor Alcalde Lluís Vila Pujol i
amb l’assistència dels regidors Esther Clemente Isern i Pere Brugués Segundo,
Patrícia Serrat Múrio i Josep Sardà Cusí.
També hi assisteix el Secretari de la Corporació senyor Ignacio Cardona Alonso, que
aixeca el present acta.
El Sr. Alcalde dóna inici a la sessió:
Primer. APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS
Es dona lectura a les actes de la sessió del Ple de 29 de setembre de 2014 i de 13 de
novembre de 2014, que són aprovades per unanimitat dels assistents sense cap
esmena
Segon. DECRETS
Pel Sr. Secretari es dóna compte dels Decrets dictats pel Sr. Alcalde des del Ple
ordinari anterior:
− Decret de 25/09/2014: Concedir llicència 1ª ocupació 02/2014 a l'habitatge c/ Dels
Roures, 16, propietat del Sr. Narcís Vergés Costa.
− Decret de 25/09/2014: Aprovar factures i ordenar-ne el seu pagament.
− Decret de 29/09/2014: Retornar fiança llicència obres 23/2013 d'Agustí Solà
Barneda.
− Decret de 29/09/2014: Retornar fiança llicència obres 16/2013 d'Agustí Solà
Barneda.
− Decret de 29/09/2014: Aprovar llicència d'obres 17/14; Joaquim Gil Sallares; per
arreglar façana.
− Decret de 02/10/2014: Justificar subvenció Diputació Girona per Fira de la
Mongeta 2014.
− Decret de 15/10/2014: Aprovar factures i ordenar-ne el seu pagament.
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− Decret de 20/10/2014: Aprovar factura E.P Enginyeria Grup 7, S.L.
− Decret de 23/10/2014: Suspendre subministrament d'aigua a la finca c/ Del Barri,
15, pòlissa d'abonament al servei núm. 160.
− Decret de 25/10/2014:Aprovar llicència d'obres 18/14; Mª Lluïsa Madern Cufí, per
allargar teulat i instal·lar canal de recollida d'aigües a la finca c/ Del Barri, 38.
− Decret de 25/10/2014: Autoritzar llicència vària 10/14 a Mª Lluïsa Madern Cufí per
instal·lació bastida i tancar pas via pública c/ Del Barri.
− Decret de 30/10/2014: Sol·licitar canvi de destí de la subvenció de la Diputació de
Girona atorgada dins el Programa de Cooperació Municipal del PUOSC 2014 i
destinar-lo a la Reforma de la coberta de la Societat La Fraternitat.
− Decret de 30/10/2014: Sol·licitar a la Diputació de Girona canvi de destí de la
subvenció concedida dins el programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
2014 i destinar-la a les obres de “manteniment del cementiri municipal” i
“adequació de la depuradora del Vallmuga”, i dins la línia de despesa corrent per
“despeses d'enllumenat públic” i “reparació de al xarxa d'aigua potable”.
− Decret de 06/11/2014: Aprovar llicència d'obres 20/14 a Endesa Distribución
Eléctrica per substitució de pal de fusta per un de formigó a c/ Dels Roures, 6.
− Decret de 10/11/2014: Aprovar factures i ordenar-ne el pagament.
− Decret de 20/11/2014: Concedir llicència 1ª ocupació a l'habitatge Mas La
Muntadeta, propietat del Sr. Carlos Hugo Salazar Zamorano.
− Decret de 24/11/2014: Aprovar llicència d'obres 21/14; Prim Duxans Urtós, per
arremolinar volta del garatge a Rambla Passeig, 4.
− Decret de 26/11/2014: Justificar despesa corrent de la Subvenció Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural a la Diputació de Girona.
− Decret de 27/11/2014: Justificar subvenció Dipsalut per despeses taller de
gimnàstica i mes de la Salut de la tardor del 2014 i taller de memòria de la
primavera 2014.
− Decret de 04/12/2014: Aprovar llicències d'obres menors:
· Llic. Obres 22/14: Rosa Quintana Font, re-pavimentar terrassa. C/ Girona, 32.
· Llic. Obres 23/14: Ricard Clarà, arrebossar i pintar façana. Pl. Carles Camps, 4
· Llic. Obres 24/14: Joan Martínez, per instal·lar estufa de pèl·let i radiadors.
Pl. Carles Camps, 5
− Decret de 11/12/2014: Sol·licitar Programa Pm01 a Dipsalut per sessions de
dinamització del Parc Urbà de Salut 2015.
− Decret de 11/12/2014: Sol·licitar Programa Pt03 a Dipsalut de suport a la gestió
de l'abastament d'aigua per consum humà 2015.
− Decret de 11/12/2014: Sol·licitar Programa Pt02 a Dipsalut de suport a la gestió i
control d'instal·lacions de Baix Risc de legionel·losi al camp de futbol.
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− Decret de 11/12/2014: Sol·licitar Programa Pt04 d'avaluació i control de la qualitat
de l'aigua a l'aixeta del consumidor 2015: Font de la zona esportiva, Rest. El
Canonge, Restaurant La Piazza i Hotel-Restaurant Torre Laurentii.
Tercer. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015.
El Sr. Secretari dóna compte que el Ple de la Corporació va aprovar inicialment en
sessió del dia 29 de setembre de 2014 el pressupost general de la Corporació per
l’exercici 2014, amb les bases d’execució i la plantilla dels llocs de treball, i havent estat
sotmesos a exposició pública durant el termini preceptiu sense que s’hagin presentat
al·legacions ni reclamacions, resten aprovats de manera definitiva.
De conformitat amb el que disposen l’article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, i
l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, es fan públics el resum per capítols del
pressupost aprovat i la plantilla de personal de la corporació:
PRESSUPOST 2015
DESPESES
CAPÍTOL
1
2
3
4
6
7
8
9
INGRESSOS
CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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DENOMINACIÓ
Despeses de personal
Bens corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

IMPORT
94.627,63 €
155.382,05 €
836,00 €
18.612,24 €
27.455,00 €
0,00 €
0,00 €
12.268,24 €
309.181,16 €

DENOMINACIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

IMPORT
106.692,41 €
3.680.00 €
70.298,17 €
110.818,24 €
40,20 €
0,00 €
17.652,14 €
0,00 €
0,00 €
309.181,16 €
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PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIS:
Lloc de treball

Núm.

Escala

Administratiu

1

Adm. General

Subescala

Observacions
Secretari habilitat

PERSONAL LABORAL:
Lloc de treball

Núm.

Característiques

Agutzil

1

Serveis múltiples

Auxiliar administ.

1

Auxiliar

Observacions

Quart. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER L’ANY 2015.
El Sr. Secretari dóna compte que el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el dia
29 de setembre de 2014 la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2015, i
havent-se sotmès l’expedient a exposició pública per un termini de trenta dies sense
que s’hagi presentat cap reclamació, resta aprovada definitivament de conformitat amb
el que disposa l’article 17.3 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març.
Es publicarà el text íntegre de les modificacions aprovades per a general coneixement.
Les modificacions aprovades són les següents:
MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2015
1. MODIFICACIÓ DE L’ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS i OBRES
S'afegeix un nou article, amb la següent redacció:
“Article 11-bis. Fiança per garantir la gestió dels residus de la construcció
En la liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, es liquidarà
conjuntament l'import de la fiança per garantir la gestió dels residus de la construcció i
demolició, d'acord amb el que disposa l'article 11 del decret 89/2010, de 29 de juny, pel
qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.
L'import de la fiança es fixa en 11 €/tona de residus previstos a l'estudi de gestió, amb
un import mínim de 150 euros.
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La fiança s'executarà en cas d'incompliment de les obligacions de gestió de residus
d'acord amb la normativa aplicable, i serà retornada si una vegada finalitzada l'obra
s'acredita la gestió correcta dels residus.”
2. MODIFICACIÓ DE L’ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA
D'ESCOMBRARIES:
Es modifiquen les tarifes previstes a l’article 6è-2:
“Article 6è. Quota tributària.
(...)
2. S’aplicaran les següents tarifes:
Per cada habitatge:
Per cada mas o edificació aïllada:
Per establiments comercials (dins del casc urbà):
Per establiments comercials fora del casc urbà:
Per recollida a domicili dels residus selectius als
establiments d’hostaleria i alimentació:
Per recollida a domicili d’andròmines i residus
a particulars (per cada servei de recollida):
Per disposició de contenidor d’ús exclusiu:

86,52 € / any
30,00 € / any
216,30 € / any
156,37 € / any
82,40 € / any
10,00 €
634,72 € per contenidor i any”

3. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE L'IMPOST
DE BENS IMMOBLES:
Es modifiquen les tarifes fixades a l'article 6è, que resta amb la següent redacció:
“Article 6è. Tipus de gravamen.
1. Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a) Pels béns de naturalesa urbana, el 0,70%.
b) Pels béns de naturalesa rústica, el 0,65%.”
4. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, SOBRE OCUPACIÓ I
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC:
Es modifiquen els següents apartats de l’ANNEX DE TARIFES:
Apartat A, que esta amb el següent contingut
“A. Ocupació de via pública amb taules i cadires (restauració i bar) (per cada espai
d’ocupació fins a 50 m2, i per cada fracció):
- 12 mesos:
1.100,00 €
- Fins a 6 mesos: 550,00 €
- Per dia:
50,00 €”
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Cinquè. RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES.
El Sr. Alcalde proposa aprovar les retribucions dels càrrecs electes pel 2015 i establir
els següents imports:
Alcalde: 10.859,07 € anuals.
− Regidors: 100 € mensuals per assistència a Plens i/o comissions. L'import màxim
anual serà de 1.600 €. El Sr. Alcalde, amb retribució fixa, no meritarà
compensació per assistència a Plens i comissions.
−

La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Sisè. SOL·LICITAR A XALOC EL PAGAMENT D'UNA BESTRETA MENSUAL A
COMPTE DE LA RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS DURANT L'EXERCICI 2015.
L'Alcalde informa al Ple que des que l'Ajuntament va delegar les funcions de gestió,
recaptació i inspecció de diferents ingressos de dret públic municipals, el gener del
2010, a l'entitat XALOC, el Consistori ha sol·licitat cada any el pagament d'una bestreta
mensual a compte de la recaptació de l'exercici corresponent, per tal de disposar
mensualment de liquiditat per atendre les necessitats de tresoreria fins que es liquidin
els diferents tributs municipals. Enguany és necessari novament demanar la bestreta
corresponent.
Per això es proposa el següent acord:
Primer. Sol·licitar a XALOC, una bestreta mensual durant el pròxim any 2015 a compte
de la recaptació prevista dels tributs municipals pel mateix exercici.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a XALOC.
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Setè. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT DE SUPLEMENT I HABILITACIÓ
DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DEL 2014.
El Sr. Secretari posa de manifest que el Ple de la Corporació va aprova inicialment pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, en sessió extraordinària celebrada el
dia 13 de novembre de 2014, l’expedient de suplement i habilitació de crèdits núm.
1/2014, havent-se publicat al BOP el dia 26 de novembre de 2014 i al taulell d'anuncis
de l'Ajuntament, i restant sotmès a exposició pública durant el termini legalment
establert sense que s'hagi presentat cap al·legació, reclamació ni suggeriment, d'acord
amb el que disposen els articles 177 i 169 de la Llei 2/2004, de 5 de març, Reguladora
de les Hisendes Locals, l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu.
D'acord amb el que disposen l’article 20 del RD 500/1990 i els articles 169 i 177.2 del
TRLRHL, es publiquen les modificacions acordades sobre el Pressupost de 2014 a
nivell de capítols:
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PRESSUPOST DE DESPESES
CAP. CONS. INICIAL
ALTES
BAIXES
1
95.199,65
2
145.143,77
26.457,62
3
1.316,43
4
11.440,90
6
249.190,64
128.197,32
9
12.158,19
TOTALS
514.449,58
154.654,94
-

CONS. FINAL
95.199,65
171.601,39
1.316,43
11.440,90
377.287,96
12.158,19
669.104,52

PRESSUPOST D’INGRESSOS
ALTES
BAIXES
32.018,15
105.688,34
16.948,45
154.654,94
-

CONS. FINAL
105.087,10
3.280,00
68.588,27
139.851,25
220,40
335.129,05
16.948,45
0,00
669.104,52

CAP. CONS. INICIAL
1
105.087,10
2
3.280,00
3
68.588,27
4
107.833,10
5
220,40
7
229.440,71
8
0,00
9
0,00
TOTALS
514.449,58

Vuitè. MODIFICACIÓ I DEROGACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇÁ FISCAL NÚM.
13, REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL
El Sr. Secretari posa de manifest que havent-se aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia
13 de novembre de 2014 la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, Reguladora de la
taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores
de serveis de subministraments d'interès general, així com la derogació parcial de
determinats articles de dita ordenança amb efectes del dia 1/01/2012, i la derogació de
l'ordenança modificada amb efectes del 31/12/2014; havent-se sotmès l’expedient a
exposició pública per un termini de trenta dies sense que s’hagi presentat cap al·legació
ni reclamació, els acords resten aprovats definitivament de conformitat amb el que
disposen els articles 56 del Text Refós de Règim Local i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases del Règim Local.
El text íntegre dels acords aprovats, que es farà públic d’acord amb el que disposa
l’article 178 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, és el següent:
“Primer. MODIFICAR l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general,
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aprovada definitivament l’ 1/12/2011 (publicada al BOP el 13/12/2011) i amb entrada en vigor a 1 de
gener de 2012, en els següents termes:
Article 2 queda redactat:
“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 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 3 queda redactat:
“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.
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.”
Segon. DEROGAR els articles de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per l’aprofitament
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general, aprovada definitivament l’ 1/12/2011 (publicada al BOP el 13/12/2011) i amb entrada
en vigor a 1 de gener de 2012 següents:
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L’article 5, titulat “Servei de telefonia mòbil – base imposable i quota tributària”.
L’apartat 5è de l’article 7, titulat – “Règim de declaració i d’ingrés”.
L’article 8, titulat “Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil”.
El segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 9, titulat “Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis.
La Disposició addicional primera titulada “Actualització dels paràmetres de l'article 5”
Tercer. DEROGAR l’Ordenança que en aquest acte es modifica amb efectes 31/12/2014 (...)”

Novè. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇÁ FISCAL NÚM. 13,
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL
El Sr. Secretari posa de manifest que havent-se aprovat pel Ple de l’Ajuntament del dia
13 de novembre de 2014 l'Ordenança fiscal núm. 13, Reguladora de la taxa per
l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de
serveis de subministraments d'interès general, i havent-se sotmès l’expedient a
exposició pública per un termini de trenta dies sense que s’hagi presentat cap al·legació
ni reclamació, l'Ordenança resta aprovada definitivament, de conformitat amb el que
disposen els articles 56 del Text Refós de Règim Local i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases del Règim Local.
El text íntegre de l'Ordenança serà publicat d’acord amb el que disposen els articles
17.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per RDL 2/2004, de 5 de
març, i el 178 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per D.L.
2/2003, de 28 d’abril. El text de l'Ordenança aprovada és el següent:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA PER
L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
D’INTERÈS GENERAL
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 materialment ocupen el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
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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.
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:
Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
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.
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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:
Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva
responsabilitat s’estén a la sanció.
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.
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:
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 subministradores de serveis que
utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
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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:
−

Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.

−

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.

−

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

−

Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.

− 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:
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.
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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.
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.
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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.
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 l'Ajuntament de Sant Llorenç de la
Muga en sessió celebrada el 13 de novembre de 2014 i que ha quedat definitivament aprovada el 27 de
desembre de 2014, regirà des del dia 1 de gener de 2015 i es mantindrà vigent fins la seva modificació
o derogació expressa.”
Annexos:
Annex 1
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

Exercici:
Ejercicio:

Període:

Municipio

Período:
En cas d'alta o baixa, indicar la data: //

En caso de alta o baja, indicar la fecha

Alta

Baixa / Baja

DADES DEL CONTRIBUENT / DATOS DEL CONTRIBUYENTE
Denominació Social /

Denominación Social
Espai reservat per l'etiqueta identificativa

NIF

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
NIF de validació / NIF de validación

DATA DE PRESENTACIÓ
Fecha de presentación

CPR: 9052378

EXEMPLAR PER L'ENTITAT BANCARIA / EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD BANCARIA

NIF:

Entitat emissora / Entidad emisora:

SUBJECTE PASSIU:

Mod.:

Import / Importe:

Justificant / Justificante:

CIF. Ent. emissora / CIF. Ent. emisora:

SUJETO PASIVO:

DOMICILI FISCAL:
DOMICILIO FISCAL:

POBLACIÓ:
POBLACIÓN:
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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

Exercici

Municipi

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

Espai reservat per a l’ajuntament / Ens
delegat

Data:
Firma del declarant o representant:

Firmat:
Càrrec:

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis d’interès general
Model TA-10

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Relació de perceptors

Municipi

Full núm.

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”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions
(“drets
d’interconnexió”)
Import
(“drets
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Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis d’interès general
Model TA-10

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Relació de perceptors

Municipi

Full núm.

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”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
total
percepcions
(“drets
d’interconnexió”)
Import
percepcions
(“drets
d'interconnexió”)

Desè. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CILMA
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament, ha comunicat
que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de 2014, un acord
de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i per
cercar la millora de determinats aspectes de funcionament de caràcter més operatiu, i
sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els
seus membres, per a la seva ratificació.
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de membres
de la Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents
Estatuts no s’adiu amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen
qüestions relatives a l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta
Executiva i Assemblea General, al quòrum d'aprovació en cas de modificació d'estatuts
i altres acords d'especial transcendència, possibilitat de delegació del vot per a sessions
concretes, i al repartiment de facultats entre Assemblea, Junta Executiva i President.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que
regula les Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per
modificar els Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals
associats, adoptat per majoria absoluta.
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent acord:
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“Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL
D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE
GIRONA (CILMA), aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 25 de
novembre de 2014.
Segon.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1
dels Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma:
“Article 13
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part
per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la Diputació, que en
tindrà tres. Els representants de les comarques i els municipis associats necessàriament
hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els representants podran delegar l'assistència i el vot,
per escrit i per a cada sessió; la delegació es podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o
en una tercera persona; cap membre no podrà rebre més de cinc delegacions.
2. (..)
3. (..)
4. (..)
Article 14
L’Assemblea General té les facultats següents:
I. Modificar els Estatuts.
II. Elegir el president.
III. Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les comarques i
dels municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i controlar-ne l'activitat.
IV. Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació
V. Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els acords per
a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i
aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
VI. Acordar la dissolució del Consell.
VII. Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
VIII. Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
IX. Aprovar el reglament de règim interior.
X. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats.
XI. Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes d'associats
per una raó distinta a la de separació definitiva.
XII. El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria Tècnica.
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament enunciatiu i
no limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 15
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada pel
President i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea General d'entre
els seus membres, d'acord amb les regles següents:
 3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona
 8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 6, i
l'elecció haurà de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca representada
 3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per cadascun dels
trams següents:
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municipis fins a 1.000 habitants
municipis entre 1.001 i 5.000 habitants
municipis amb població superior a 5.000 habitants
Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per votació
 Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents.
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb el
vistiplau del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
Article 17
La Junta Executiva té les facultats següents:
− Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que reconegui la
Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb
les normes, instruccions i directrius que estableixi l'Assemblea.
− Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes
públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
− Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell.
− Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els
membres del Consell han de satisfer.
− Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i controlar que
es compleixin els acords que s'hi adoptin.
− Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general
− Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General
perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
− Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran adoptar
criteris i límits per tal de delegar en el President algunes d'aquestes facultats.
− Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.
− Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la manera més
eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin
dur a terme.
− Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de
treball, a proposta dels mateixos grups.
− Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres
persones, per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts.
- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.
− Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne
compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
− Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre òrgan de
govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament.
Article 18
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per l’Assemblea
d’entre els seus membres.
2. Són pròpies del president les funcions següents:
− Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea General i de la
Junta Executiva.
− Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta Executiva.
− Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
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Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta
Executiva.
− Ordenar els pagaments vàlidament
− Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea General
− Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta Executiva
− Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi
i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina
a l'article 36.
− Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.
− Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin
l'Assemblea General o la Junta Executiva.
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a la Junta
Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta.
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de vacant, absència
o malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva d’entre els seus membres.
−

Article 25
1. (..)
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació actualitzada
d'associats que ha de tenir l'associació. Cinc dies abans, com a mínim, tota la documentació
necessària ha d'estar a disposició dels socis al local social.
3. (..)
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les deliberacions,
el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones
assistents.
L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos
interventors designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà comunicada a
tots els ens locals associats.
Article 26
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera convocatòria, a
l’efecte de la realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, cal la presència de la
meitat més un dels membres associats, havent de ser-hi presents el president i el secretari o
les persones que els substitueixin.
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament constituïda
amb la presència de tres membres a més del president i del secretari.
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en
l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també es pot fer directament a
l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords
respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si així ho decideix la majoria de les
persones presents.
Article 27
1. (..)
2. (..)
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la
constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent,
cal el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents.
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals, adoptat
per majoria absoluta.
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Article 29
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha estat
convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la meitat més un. A
falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard i serà suficient la
presència de dos membres a més del president i del secretari.
2. (..)
3. (..)”

Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació.
Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:
a)
Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i del text
dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de ratificació de tots els ens
associats.

b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local,
als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives d'ens
locals.”
La proposta és aprovada per unanimitat dels assidtents.
Onzè. INFORME D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI
ORGÀNICA 2/2012
El Sr. Secretari dóna compte al Ple de l'informe trimestral d'avaluació del compliment
dels objectius fixats a la Llei Orgànica 2/2012. D'acord amb aquest informe, la
Corporació acompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, i acompleix també el
objectiu de la regla de despesa.
Precs i preguntes:
No es formulen precs ni preguntes.
I no havent més punts a l’ordre del dia, el senyor Alcalde va aixecar la sessió a un
quart de nou del vespre, de la que s’estén la present acta, de la que jo, el secretari, en
dono fe.
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