PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA: 22 DE GENER DE 2015

ACTA
Sant Llorenç de la Muga, el vint-i-dos de gener de 2015, essent les set del vespre, a
la Casa de la Vila, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneix en sessió extraordinària el
Ple de l’Ajuntament, sota la Presidència del senyor Alcalde Lluís Vila Pujol i amb
l’assistència dels regidors Pere Brugués Segundo, Esther Clemente Isern, Josep Sardà
Cusí i Patrícia Serrat Múrio.
A

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, amb els següents punts de l'ordre del dia:
Primer.
APROVACIO DE LA MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DEL CONSORCI
SALINES-BASSEGODA
El Alcalde proposa al Ple l'aprovació de la següent proposta d'acord:
“Antecedents de fet:
Vist l'acord del Consell Plenari del Consorci Salines Bassegoda de 26 de novembre
de 2014, en virtut del qual es va aprovar la proposta de modificació dels següents
articles dels Estatuts del Consorci, quedant les seves redaccions de la següent
forma:
1.- Modificació de l'article 1:
“Article 1
El Consorci Salines Bassegoda es constitueix com a entitat pública consorciada
entre la Diputació de Girona, els ajuntaments de Agullana, Albanyà, Darnius,
Maçanet de Cabrenys, Sant Llorenç de la Muga, La Vajol, Navata, Avinyonet de
Puigventós, Cistella, Boadella i les Escaules, Biure d’Empordà, Vilanant, Pont de
Molins, Cabanelles, Llers, Lladó i Terrades, de conformitat amb els acords dels
organismes respectius, a fi de complir les finalitats assenyalades en els presents
Estatuts i de la carta programàtica.”
2.- Modificació de l’article 2:
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“Article 2
El Consorci s’anomenarà Consorci Salines Bassegoda. Té una durada indefinida. La
seva seu social estarà ubicada a l’Ajuntament de Navata, sens perjudici que el
Consell Plenari pugui en el futur modificar-la si es modifica l’entitat a la qual
s’adscriu el Consorci.
D’acord amb l’apartat segon de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, el Consorci quedarà adscrit a l’Ajuntament de
Navata ja que disposa de la majoria dels vots del Consell Plenari que és l'òrgan de
govern suprem de deliberació i de decisió del Consorci.
Aquesta adscripció pot ser modificada en cada exercici pressupostari.
3.- Modificació dels apartats 1 i 2 de l'article 8:
1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Està
format per un membre de cada entitat que formi part del Consorci, i presidit pel
President del Consorci. En cap cas seran nomenats com a representants persones
no electes en els seus respectius ens locals.
L’assistència al Consell Plenari té caràcter personal i el vot és indelegable.
Quan algun membre que formi part del Consell Plenari, cessés del seu càrrec en el
seu respectiu ens locals que integra el Consorci, cessarà automàticament dels seus
càrrecs en els òrgans del Consorci. I els ens locals, en cas de vacants de la seva
representació, hauran de designar a un altre membre per representar a l'ens local
en el Consorci, prenent possessió del càrrec en la primera sessió del Consell
Plenari que se celebri.
En cas d'admissió de nous membres del Consorci, se'ls assegurarà l'adequada
representació en el Consell Plenari.
2. El mandat dels membres del Consell Plenari, serà de quatre anys si bé sempre
es farà coincidir amb la renovació de les Corporacions Locals, d'acord amb els
processos electorals. Sens perjudici de la facultat de cada institució per remoure el
seu representant i designar-ne un de nou sempre que ho consideri oportú.
Després de la celebració de les eleccions locals, i dintre del termini previst per la
Llei per a la designació de representants en els òrgans col·legiats, les entitats
locals integrants d’aquest Consorci han de nomenar els seus representants en el
mateix, havent de comunicar aquesta decisió al Consorci.
El tercer dia anterior a l’assenyalat en els presents Estatuts, per a la sessió
constitutiva del Consell Plenari del Consorci, els membres, tant del Consell Plenari
com de la Comissió Executiva, es reuniran en sessió convocada a sol efecte
d’aprovar les actes pendents d'aprovació.
Fins a la data de constitució del nou Consell Plenari del Consorci i designació dels
diferents òrgans d’aquest Consorci, actuaran en les seves funcions els òrgans
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existents amb anterioritat, si bé solament podran exercir les funcions de gestió
ordinària del Consorci i en cap cas podran adoptar acords pels quals legalment es
requereixi majoria qualificada.
La sessió constitutiva del Consell Plenari del Consorci s’haurà de celebrar dins dels
trenta dies hàbils següents a la conclusió del termini per a la designació de
representants pels municipis
consorciats. A aquest efecte, el President en
funcions, prèvies les consultes oportunes, efectuarà la convocatòria.
Si alguna Entitat Local no notifiqués la designació dels seus representants al
Consorci, els òrgans de la mateixa s’haurien de constituir en el termini abans
assenyalat, sense perjudici de la presa de possessió dels nous representants de les
Entitats Locals integrants del Consorci, en la propera sessió que se celebri del
Consell Plenari. Si bé els membres que no hagin pres possessió del seu càrrec no
podran ser escollits com a President, Vicepresidents, Tresorer, membres de la
Comissió Executiva, ni de la Comissió Especial de Comptes.”
4.- Modificació de l'apartat 2 de l'article 9:
“Actuarà com a Secretari/a-interventor/a del Consorci, el funcionari/a d'habilitació
de caràcter estatal que ho sigui de l'ens local que exerceixi la presidència del
Consorci o persona en qui delegui.”
5.- Modificació article 10:
“El càrrec de president tindrà una durada de quatre anys si bé sempre es farà
coincidir amb la renovació de les Corporacions Locals, i a més d'exercir la
presidència del Consell Plenari i de la Comissió Executiva serà també el president
del Consorci i, per tant, en serà el representant a tots els efectes i podrà
comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe
d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així com davant de
tot tipus de persones públiques i privades, físiques i jurídiques.”
6.- Suprimir l’article 11 que ara atendrà les funcions del President:
L’exercici del càrrec de president comportarà també les funcions següents:
a) Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva.
b) Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar contractes, sempre que no se
superin les dotacions pressupostàries de l’any en curs i dins dels límits del que
estableix la legislació local vigent pel càrrec d’alcalde.
c) Les funcions que li siguin delegades tant pel Consell Plenari com per la Comissió
Executiva. En els casos de vacant, d’absència, de malaltia o per perdre la condició
de representant de l’entitat a la que representa, el president serà substituït pel
vicepresident o pels vicepresidents designats pel Consell Plenari d’entre els
membres de la Comissió Executiva.
7.- Modificació article 16
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1. El personal del Consorci serà personal adscrit, que provindrà de les
administracions que en són membres. Aquests últims s’adequaran a les normes de
funcionament intern del Consorci i mantindran els seus drets i deures establerts en
la normativa que els sigui d’aplicació i romandran en la situació administrativa o
laboral que tinguin en les seves administracions d’origen.
2. Les tasques desenvolupades al Consorci pel personal adscrit, tindran a tots els
efectes la consideració de tasca pròpia del Consorci.
3. L’adscripció de personal al Consorci es farà d’acord amb els procediments
establerts en la legislació vigent i amb la necessària aprovació de la Comissió
Executiva.
8.- Modificació apartat 2 a) de l’article 19
2. Les aportacions seran de tres tipus:
a) Les que s’estableixin pel seu funcionament ordinari i que s’estableix en un 0,4%
dels recursos ordinaris liquidats en l’exercici inmediatament anterior en el cas dels
ajuntaments i en el cas de les altres entitats el que acordin en els seus respectius
pressupostos. L’aportació individual a realitzar per cada ajuntament no superarà
en cap cas el 25% de la suma total aportada per la totalitat d’ajuntaments.
b) Les aportacions relatives a temes específics.
c) Les derrames finalistes per a despeses extraordinàries o imprevistes.
d) Qualsevol aportació voluntària establerta per entitats, ja siguin públiques com
privades.
3. La distribució de les aportacions anyals destinades al funcionament ordinari es
regiran per un barem que aprovarà el Consell Plenari.
9.- Modificació del Capítol V en relació a la separació de membres i dissolució
entitat.
Modificació article 21:
1.- Els membres del consorci, podran separar-se'n en qualsevol moment sempre
que no s'hagi assenyalat termini per a la durada del consorci.
2.- Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb el que preveu la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local, i aquest servei sigui un dels prestats pel Consorci a què pertany, el municipi
podrà separar-se'n.
3.- El dret de separació s'ha d'exercir mitjançant escrit notificat al màxim òrgan de
govern del consorci amb un avís previ de 6 mesos.
4.- L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci llevat que la
resta dels seus membres, acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al
consorci, almenys, dues administracions, o dues entitats o organismes públics
vinculats o dependents de més d'una Administració.
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5. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del consorci
s'aplicaran les regles següents:
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerceixi el seu dret
de separació, d'acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo
resultant del patrimoni net, d'haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte que
el criteri de repartiment serà el que disposen els Estatuts.
A falta de previsió estatutària, es considerarà quota de separació la que li hauria
correspost a la liquidació. En defecte de determinació de la quota de liquidació
s'han de tenir en compte, tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat
qui exerceix el dret de separació al fons patrimonial del consorci, com el
finançament concedit cada any. Si el membre del consorci que se separa no hagi
realitzat aportacions per no estar obligat a això, el criteri de repartiment serà la
participació en els ingressos que, si s'escau, hagi rebut durant el temps que ha
pertangut al consorci.
S'ha d'acordar pel consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de
la quota de separació, en el supòsit que aquesta sigui positiva, així com la forma i
condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de
separació si la quota és negativa.
L'efectiva separació del consorci es produirà una vegada determinada la quota de
separació, en el supòsit en què aquesta sigui positiva, o un cop s'hagi pagat el
deute, si la quota és negativa.
b) Si el consorci estigués adscrit, d'acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, a l'Administració que ha exercit el dret de separació, haurà
d’acordar-se pel consorci a qui, de les altres administracions o entitats o
organismes públics vinculats o dependents de una Administració que romanen en
el consorci, s'adscriu en aplicació dels criteris establerts en la Llei.
Modificació de l'article 23:
1.- El Consorci es pot dissoldre per les causes següents:
a) Per compliment de la seva finalitat
b) Per acord unànime dels ens consorciats
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant
e) Per incompliment de l'objecte
f) Per transformació del Consorci en un altre ens
2. La dissolució del Consorci requereix l'acord del Consell Plenari, adoptat amb el
vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas de la
majoria absoluta i del nombre legal de membres i la ratificació per part dels
òrgans competents dels ens consorciats. Si no s'assoleixen els acords esmentats,
cada ens consorciat conserva el seu dret de separació d'acord amb l'article
anterior.
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3. L'acord del Consell Plenari sobre la dissolució del Consorci ha d'especificar la
forma de liquidació del seu actiu i passiu i revertiment de les seves obres i
instal·lacions a les administracions consorciades, d'acord amb 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 durada del Consorci.
4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del
Consorci, resultarà d'aplicació el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa."
10.- S'afegeix un nou Capítol amb dos nous articles:
“CAPÍTOL SISÈ.- Del Tresorer i de la Comissió Especial de Comptes
Article 24 Del tresorer/a:
1. El Consell plenari nomenarà entre els seus membres el càrrec de tresorer/a del
Consorci.
2. Correspondran al tresorer les funcions de maneig i custòdia dels fons, valors i
efectes del Consorci, de conformitat amb l’establert per les disposicions legals
vigents. El maneig i custòdia dels fons, valors i efectes comprèn:
a) La realització dels cobraments i pagaments que sigui necessari, de conformitat
amb la legislació vigent.
b) L’organització de la custòdia de fons, valors i efectes de conformitat amb les
directrius senyalades per la Presidència.
c) Executar, conforme a les directrius marcades per la Corporació, les
consignacions en bancs, caixa general de dipòsits i establiments anàlegs,
autoritzant, junt amb l’ordenador de pagaments i l’interventor, els xecs i demés
ordres de pagament que es girin contra els comptes oberts del Consorci.
d) La formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les
disponibilitats dineràries de l’entitat per la puntual satisfacció de les seves
obligacions, atenent a les prioritats legalment establertes, conforme a les
directrius marcades per la Corporació.
e) Com a cap dels serveis de recaptació, li correspondrà dictar la providència de
constrenyiment, autoritzar la subhasta dels béns embargats, tramitar els
expedients de responsabilitat per perjudici de valors, autorització dels plecs de
càrrecs de valors, entre d’altres que s’estableixi a la legislació vigent.
3. D’acord amb la normativa de règim local el President serà qui ordenarà els
pagaments, el Tresorer qui disposarà dels fons de la tresoreria i l’interventor qui
efectuarà la fiscalització de l’acte de pagament. Així, serà necessària la intervenció
de les tres signatures (clauers) per tal de procedir a l’autorització de pagaments
del Consorci.
Article 25 De la Comissió Especial de Comptes
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1. Estarà constituïda per representants dels ens consorciats, designats pel Consell
Plenari, amb un número de membres no inferior a tres, ni superior a un terç dels
ens consorciats. El President del Consorci serà membre nat de la mateixa i la resta
de membres seran escollits d’entre els membres del Consell Plenari.
2. La Comissió especial de comptes tindrà per objecte l’informe del compte general
de la Corporació, abans de ser sotmès a informació pública. En el cas que es
presentessin al·legacions en el tràmit de informació pública previst al RDL 2/2004
pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisendes locals, aquestes hauran de ser
informades per la Comissió Especial de Comptes.
3. El compte general de la corporació, prèvia la tramitació i els informes preceptius
establert per la legislació vigent, serà aprovat pel Consell Plenari.”
Atès que en la mateixa sessió del Consell Plenari es va acordar elevar l'anterior
proposta a tots els ens i entitats consorciades per a la seva ratificació i aprovació
inicial i definitiva de la modificació estatutària proposta, i encomanar al Consorci la
gestió de la publicació dels anuncis exigits per la legislació vigent i de la remissió a
la Direcció General d'Administració Local dels acords dels membres del Consorci,
junt amb la modificació estatutària, definitivament aprovada, per a la seva
inscripció a la secció complementària corresponent del Registre dels ens locals de
Catalunya.
Fonaments jurídics:
L'article 8.3.d) dels Estatuts del Consorci, estableix que correspon al Consell
Plenari, amb caràcter indelegable l'aprovació i la modificació dels presents
Estatuts, sens perjudici de la necessitat també de l'aprovació per part de cadascun
dels ens consorciats.
L'article 14.2 b) dels Estatuts del Consorci estableix que en el Consell Plenari
caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components per a la
validesa dels acords que s'adoptin sobre les matèries següents: b) Aprovació i
modificació dels presents Estatuts.
L'art. 322 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya,
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, en concordança amb l'article 313.2 del
mateix Reglament, regulen el procediment i quòrum necessari de modificació dels
estatuts del Consorci.
I l'article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, que requereix majoria absoluta per modificar els estatuts.
L'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula l'encomana
de gestió.
Per tot això, el President de la Corporació, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció
dels següents ACORDS:
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Primer.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Salines
Bassegoda aprovada pel Consell Plenari d'aquest de 26 de novembre de 2014.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Salines
Bassegoda en els termes en què s'ha fet constar anteriorment en la part expositiva
d'aquest acord.
Tercer.- Encomanar a favor del Consorci Salines Bassegoda la realització dels
tràmits següents:
a) Publicació dels presents acords pel termini de trenta dies hàbils, a efectes
d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al BOP i al DOGC, disposant que si no s’hi formula cap al·legació,
reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, la modificació
estatutària que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament
sense necessitat de cap tràmit ulterior.
b) Publicació al BOP del text íntegre de la modificació dels Estatuts definitivament
aprovats, així com publicació del corresponent anunci al DOGC, anunciant la
referència del BOP en el que s’hagi publicat íntegrament el seu text.
c) Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del
Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració Local a
efectes d’inscripció de la modificació operada al Registre d’entitats Locals de
Catalunya.
Quart.- Inserir els corresponents edictes d’exposició pública i publicació del text
final, respectivament, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als mateixos efectes
que els assenyalats en l’anterior apartat i pels mateixos terminis.
Cinquè.- Notificar el present acord al Consorci Salines Bassegoda.

La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Segon. ADHESIÓ AL GAL ASSOCIACIO PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL
INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA
L'Alcalde esposa la següent proposta d'acord:
“Atès que en data 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la Ordre
AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la
selecció de grups d’acció local, es dicten les normes per a la seva presentació i els
criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya
del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament
rural de Catalunya, 2014-2020, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la
preparació de les estratègies de desenvolupament local.
Atès que en el territori existeix l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral
de la zona Nord-Oriental de Catalunya constituïda el 30 de juny del 2008 que té entre
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els seus objectius específics, entre altres, gestionar i optimitzar els recursos econòmics
que siguin assignats al seu àmbit territorial pel Programa LEADER de la Unió Europea,
assumint a aquest efecte les funcions de "Grup d'acció local" d'acord amb les directives
comunitàries.
Atès que per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a l’Ordre
AAM/387/2014, de 19 de desembre, integrats i adherits al grup d’acció local, és
necessari que els ajuntaments i entitats territorials corresponents manifestin la seva
adhesió”.
Es proposa al Ple l'aprovació del següent acord:
Primer. Autoritzar l'adhesió del municipi de Sant Llorenç de la Muga al GAL
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de
Catalunya
Segon. Notificar aquest acord a l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral
de la zona Nord-Oriental de Catalunya.
El Ple, per unanimitat dels assistents, aprova la proposta d'acord

Tercer. APROVACIÓ D'UN PROJECTE D'OBRES
L'Alcalde exposa al Ple que s'ha redactat pels serveis tècnics municipals un projecte per
a la reforma de part de la coberta de la Socitat “La Fraternitat”, per un import total (IVA
inclós) de 81.963.,59 € (IVA inclòs). Es proposa l'aprovació del projecte.
El Ple, per unanimitat, acorda aprovar el projecte d'obres.

I no havent-hi més punts a l'ordre del dia, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a les set i deu
minuts del vespre, de la qual jo, el Secretari, en dono fe.
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