AJUNTAMENT DE DARNIUS
C/. Major, 3 – 17722 DARNIUS (Girona)
Tel. 972535015 Fax. 972535057

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRORDINÀRIA DE DATA SET DE NOVEMBRE
DE DOS MIL DISSET

Identificació de la sessió
Número: 12/2017
Data: 7 de novembre de 2017
Caràcter: Extraordinari
Convocatòria: primera
Horari: 20:30 h.
Lloc:
Sala
de
Plens
l’Ajuntament

Regidors que hi assisteixen
José Madern Ciria
Francesc Xavier Vila Llamas
Reyes Enrique Gonzalez
Joan Molinet Bret
Pere Blanco i Blanch
de Georgina Baró Calabuig
Regidors excusats:
Víctor Pey Quintero

Secretària:
Gemma Prats i Mulà

Regidors no excusats:

ORDRE DEL DIA
PRIMER.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L’EXERCICI 2018.
SEGON.-APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2017.
TERCER.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2016

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Darnius, el dia set de novembre de dos mil disset, essent les vint hores i trenta
minuts, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, a l’objecte de
celebrar sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, els Regidors que
figuren a l’encapçalament de la present acta, presidits pel senyor Alcalde-president i
amb l’assistència de la secretària de la Corporació, la Sra. Gemma Prats i Mulà, al
efecte de donar fe pública al Ple.
Un cop s’ha comprovat que existeix el quòrum que es determina a l’art. 46.2.c) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local per a la vàlida
constitució del Ple, el senyor Alcalde declara obert l’acte.
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PRIMER.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2018
“ En base a la memòria d’alcaldia de data 31 d’octubre de 2017, la qual consta a
l’expedient, l’Alcalde-president de l’Ajuntament sotmet a la consideració del Ple de
la Corporació la següent proposta de modificació de les ordenances fiscals per
l’exercici 2018.
Vist el que disposen els articles 15 a 19, i 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i altres disposicions concordants i vist l’informe de secretaria-intervenció de
data 19 d’octubre de 2016.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment les modificacions i nova redacció dels articles de
les ordenances fiscals vigents en el municipi per l’exercici 2018, quedant redactats
de la forma que seguidament es relaciona:
A).- IMPOSTOS:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 19 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
S’afegeix un paràgraf per tal de contemplar una exempció, el qual queda redactat
com segueix:
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Gaudiran d’una bonificació del 90% en l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana a les transmissions que es facin entre persones que
tinguin un parentesc de primer grau i els cònjuges.
B).- TAXES:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
S’afegeix un paràgraf a les bonificacions, quedant redactat de la següent forma:
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
3.- Gaudiran d’una bonificació del 90% a la taxa de recollida d’escombraries els
habitatges que estiguin desocupats atenent que els seus propietaris es troben en una
situació de tutela i només durant el temps que duri aquesta situació”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 REGULADORA DE LA TAXA PER A PARADES,
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE
CINEMATOGRÀFIC I UTILITZACIÓ D’ESPAIS MUNICIPALS
Article 6é.-Quota tributaria
S’afegeix el següent punt:
Període
EUR
5.- Per utilització d’espais municipals
per dia
5,00
SEGON.- Obrir un termini d’informació al públic de 30 dies a efectes de poder
presentar al·legacions o suggeriments, mitjançant exposició d’anuncis al BOP i
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini en el qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que es considerin oportunes.
Si transcorregut el termini esmentat, no s’han produït reclamacions ni
suggeriments, l’acord d’aprovació provisional quedarà elevat a definitiu, sense
necessitat d’un nou acord”.
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El senyor Josep Madern agafa la paraula per a llegir la proposta i explicar que es
proposa fer una bonificació en l’Imposta de la Plusvàlua a les transmissions que es
facin entre persones que tinguin un parentesc de primer grau (pares i fills) i entre
conjugues.
Per allter banda, també explica que es proposa fer una bonificació a la taxa de les
escombraries per aquells propietaris dels habitatges que estiguin buits a causa de
que es troben en alguna situació de tutela i sempre menter dura la situació que
genera la bonificació.
El senyor Pere Blanco pren la paraula per demanar si hi ha algun estudi econòmic, i
jo li responc que a l’informe que consta a l’expedient ja fa referència a la gairebé
insignificant repercussió econòmica atès que a l’actualitat només hi ha un cas
d’habitatge d’aquest tipus i de plusvàlues se’n generen molt poques a l’any.
Pren la paraula el senyor Joan Molinet per a fer una esmena en el sentit de traslladar
a un ple posterior l’aprovació de les Ordenances fiscals, ja que diu que hi ha punts en
els que no entenen el redactat, com ara la situació de tutela i proposa la creació
d’una taula de treball per estudiar i fer una revisió de totes les ordenances fiscals.
Li comento que s’ha d’atendre als terminis, que els impostos han de quedar aprovats
definitivament abans del 31 de desembre, per entrar en vigor l’any següent. Les
taxes l’endemà de la seva publicació.
La senyora Georgina Baró agafa la paraula per a preguntar com s’aplicarà la taxa de
5 euros per utilització dels espais públics, afegint que ella entén que només es
cobraran aquests euros a la gent que realitzi activitats i les cobri.
El senyor Josep Madern li respon que si, que hi hauran activitats que en que no es
cobrarà la taxa, però s’ha de tenir aprovada per quan s’hagi de cobrar.
Continua amb la paraula l’alcalde per a dir que es pot afegir una esmena a la
proposta per indicar que s’aplicarà només quan hi hagi ànim de lucre.
L’esmena es passa a votació i s’aprova per unanimitat.
Sense més intervencions, la proposta amb l’esmena introduïda es sotmet a votació i
queda aprovada amb el vot favorable dels senyors Josep Madern, Francesc Xavier Vila
i Reyes Enrique. Els senyors Joan Molinet, Pere Blanco i la senyora Georgina Baró
s’abstenen.
Per tant, la proposat queda aprovada afegint el següent punt:
“ El punt 5.- només serà d’aplicació quan les activitats realitzades per persones
físiques, jurídiques o entitats amb ànim de lucre”.
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SEGON.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2017
“ Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent
per a les quals el crèdit consignat en el Pressupost vigent de la Corporació es
insuficient i no ampliable, l’Alcaldia va proposar la concessió d’un suplement de
crèdit finançat amb càrrec al a romanent líquid de Tresoreria.
Atès l’informe de Secretaria de data 2 de novembre de 2017, sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir, el qual consta a l’expedient.
Atès que es emetre Informe d’Avaluació del Compliment d’Avaluació de l’Objectiu
d’Estabilitat Pressupostària i la Intervenció va informar favorablement la proposta
d’Alcaldia.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat amb
el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 2/2017 del
Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria, d’acord amb el resum per capítols següent:
Estat de Despeses
CAPÍTOL
9

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

0,00

60.000,00

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

26.584,78

86.584,78

Amortització préstecs
Estat d’Ingressos

CAPÍTOL
8

DESCRIPCIÓ
Actius Financers

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, per quinze dies, durant els quals els interessats el podran
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldreles”
Després que el senyor Josep Madern agafés la paraula per a llegir la proposta i
explicar que es disposa de romanent de tresoreria per tal d’amortitzar el préstec que
es va concertar per a la compra de la casa de la plaça, sense més intervencions, la
proposta es sotmet a votació i queda aprovada amb el vot favorable dels senyors
Josep Madern, Francesc Xavier Vila i Reyes Enrique. Els senyors Joan Molinet, Pere
Blanco i la senyora Georgina Baró s’abstenen.

AJUNTAMENT DE DARNIUS
C/. Major, 3 – 17722 DARNIUS (Girona)
Tel. 972535015 Fax. 972535057

TERCER.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2016
“Vist que en sessió preparatòria celebrada el dia 22 de setembre de 2017, el compte
general de la Corporació es va posar de manifest a tots els regidors que formen part
de la Comissió Especial de Comptes.
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en la sessió de 18 de setembre de 2017,
va emetre dictamen favorable al compte general de la Corporació de l’exercici
pressupostari 2016, que posa de manifest la gestió realitzada per l’Ajuntament en
els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
Atès que es va sotmetre l’expedient, acompanyat de la documentació íntegra del
Compte General, a informació pública, mitjançant edictes publicats en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.
185, de data 27 de setembre de 2017, durant el termini de 15 dies hàbils, sense que
durant aquest període més els vuit dies següents, s’hagi presentat cap al·legació.
D’acord amb el disposen els article 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local, la Comissió Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2016, integrats pels estats bàsics i annexos preceptius, així com la
documentació complementària integrada pels justificants dels estats i comptes
anuals.
SEGON.- RETRE l’esmentat Compte General de l’exercici 2016 a la Sindicatura de
Comptes”.

L’alcalde agafa la paraula per a dir que l’aprovació del Compte General per part de
Ple es un tràmit i sense més intervencions, la proposta es sotmet a votació i queda
aprovada amb el vot favorable dels senyors Josep Madern, Francesc Xavier Vila i
Reyes Enrique. Els senyors Joan Molinet, Pere Blanco i la senyora Georgina Baró
s’abstenen.
Atès que s’ha complert l’objecte de la convocatòria, i acabant amb la reiteració que
fa el senyor Joan Molinet de crear una taula de treball amb tots els grups municipals
per a presentar propostes globals, el senyor alcalde aixeca la sessió a les vint hores i
trenta minuts del dia de la data. Ho certifico.

L’Alcalde,

La Secretària,

Jose Madern i Ciria

Gemma Prats i Mulà
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