PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 09/15
Data: 24 de setembre de 2015
ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
1 Tinent alcalde Sr. Jordi Tubert Vilà
2 Tinent alcalde Sra. Núria Roca Puigdemont
Sr. Marc Roura Pujol
Sra. Susagna Ribas Ros
Sr. Cosme Hugas i Domingo
Sra. Maria Dolors Torres Bover
Absents:
Sra. Susagna Mustera i Garrofa i Sra. i Dolors Pareta Jofre
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: A 2/4 de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A les 10 de la nit.
Ordre de dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Decrets d’alcaldia. Coneixement.
3. Aprovació definitiva del plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d’abril,
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la llei 2/2014, del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
4. Conveni marc entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals, el Consorci
Administració Oberta de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les Diputacions
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya, per col·laborar en matèria de transparència, accés a la
informació pública i Bon Govern (Xarxa de Governs transparents de Catalunya)
5. Sol·licitud de bonificació de la taxa d’ICIO del Departament d’Ensenyament sobre la llicència
d’obres 30/2015 per instal·lar mòduls de l’IE Francesc Cambó.
6. Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània
7. Modificació d’ordenances fiscals
8. Modificació de crèdit
9. Proposicions urgents
10. Precs i preguntes

Verges, 24 de setembre de 2015
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A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient, el
Sr. alcalde obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia:
Excusen l’assistència les regidores senyora Susagna Mustera Garrofa i Dolors Pareta Jofre.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta següent
30 de juliol de 2015
El Sr. Cosme Hugas manifesta que cal modificar les expressions que es detallen a continuació.
- plana 11: Quan vaig preguntar sobre el projecte de garantia Juvenil, la Susagna Ribas va dir:
“El tècnic que tenim treballa un perfil diferent”.
Després vaig insistir en que considerem que si tenim un projecte amb una tècnica al poble, el més
lògic seria que aquesta persona se n'ocupés, doncs treballa amb persones de totes les edats.
- plana 6, primera frase, enlloc de cablejat vaig dir " el colorejat del paviment".
Sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada
per unanimitat.
2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT I RATIFICACIÓ
2.1 CONEIXEMENT
D’acord amb el que preveu l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldia dona compte
dels següents decrets: del 191 de 16 de juliol de 2015 al 222 de 10 de setembre de 2015
Sr. HUGAS
Exposa que segueix en curs des de fa dos mesos aquest tema urbanístic de la granja en desús
que explota el Sr. Stephen Arthur. Han passat ja els dos mesos. El dia 13 d’agost es va produir un
nou requeriment, amb advertiments clars que en un mes s’actuaria. Ha passat aquest mes i
encara no s’ha enderrocat. Entenem que és el moment de passar a la primera multa coercitiva.
Sr. SABATER
El Sr. Arthur ens va demanar una reunió. Com que nosaltres som partidaris sempre d’escoltar i
dialogar, el vam rebre. Va venir acompanyat d’una persona del poble de Verges que li va fer
d’intèrpret perquè no entén res del nostre idioma. Per tant, és molt probable que signés les cartes i
els requeriments anteriors sense probablement entendre el que se li estava demanant. Vam
reunir-nos i, per sorpresa nostra, l’única cosa que volia saber era si podia tenir les caravanes de
manera legal o no. Que si la resposta era que no, ell ho acataria i marxaria del poble. Respecte a
la tanca, va dir-nos que es reuniria amb la Sandra per veure si hi havia alguna manera de poder-la
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legalitzar. I a partir d’aquí no ha vingut més ni en sabem res més. Com ja he dit, som partidaris de
dialogar i mirar de trobar una solució.
Sr. HUGAS
Durant tot un any no havia dit res. Ara sembla que necessiti un intèrpret, quan ell ja era conscient
del què passava. I la Sandra li va dir el mateix. Cal actuar i imposar multes coercitives. Perquè
quan se li va dir que parés les obres, encara no havia pas acabat la tanca. I, en definitiva, la tanca
continuarà essent il·legal.
Sr. SECRETARI
Es tractava de veure si es podia legalitzar la tanca, doncs es lligava la denegació d’aquesta
perquè se l’associava a un ús il·legal. Ara es tracta de veure si sense l’activitat, es podria legalitzar
la tanca.
Sr. HUGAS
Molt bé, però de tota manera aquest fet ha costat uns diners a l’Ajuntament amb la contractació
d’un advocat. Per tant, crec que alguna cosa li tocaria pagar.
Volia preguntar, també, pel decret 210/2015. La tanca del Sr. Bagué. Resulta que cap al 2011 dos
senyors varen comprar un solar al carrer Padró, on hi ha un tros de carrer que no està asfaltat.
Varen comprar el terreny i varen demanar com podien solucionar-ho. I es va arribar a un acord al
2010 que consistia en que es modificarien les normes per poder construir-hi, a canvi que ells
urbanitzarien 44 metres lineals de carrer. I queda molt clar en el conveni que el nou propietari es
subroga a les noves obligacions.
El Sr. Puig, el nou comprador, havia posat un contenciós contra l‘Ajuntament. Un dia es va
presentar aquí i va dir que volia comprar-ho. Mentre no construís, estava clar que no el podíem
obligar a urbanitzar. Però ara han ballat la finca i ha deixat una entrada, i ens preguntem si ha
d’urbanitzar o no. Nosaltres creiem que sí, que ha d’urbanitzar. I estic convençut que el preu ha
estat més baix per aquesta obligació. Demanem explicacions i algun tipus d’informe que ho digui.
Sr. SABATER
L’arquitecte ens va informar i posar al cas d’aquest assumpte. Després d’estudiar-ho plegats, la
nostra interpretació és que el fet de tancar la finca, no comporta pas haver d’urbanitzar. Ara bé, ell
sap i és conscient que quan edifiqui haurà d’urbanitzar el carrer.
Sr. SECRETARI demana la paraula.
Efectivament. Jo mateix vaig comentar amb la Sandra aquesta qüestió. I vaig avalar el seu
informe. I ho continuo fent. El conveni obliga als propietaris a que en el moment en què
construeixin hauran d’urbanitzar el vial. Entenem nosaltres, que la llei d’urbanisme permet i obliga
als propietaris que al edificar, el carrer al que afronten disposi de tots els serveis. Aquesta
obligació es exigible en el moment que s’edifica. I així entenem que es desprèn del conveni. Que
al moment d’edificar, l’habitatge no es pugui consolidar sense el carrer amb els deguts serveis. No
és exigible davant de qualsevol intervenció a la finca com podria ser el ballat de la mateixa. Bé,
aquest és el nostre criteri.
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3. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL QUE ESTABLEIX
LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS
FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I
LES INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS, MODIFICADA PER LA LLEI
2/2014, DEL 27 DE GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I
DEL SECTOR PÚBLIC.
Es proposa al Ple l’aprovació del següent punt:
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a les
urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan
destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que
multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació de
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta
llei, que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de
realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis de
menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el Plànol de delimitació de Verges que ha realitzat la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les
edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament
d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de
Medi Ambient”
El Ple de l’Ajuntament de Verges en sessió extraordinària de 9 de juliol de 2015, va aprovar
inicialment els plànols de delimitació de les franges de prevenció d’incendis del municipi, en
compliment del que determina la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals.
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S’ha realitzat informació pública dels plànols de delimitació de les franges de prevenció d’incendis
forestals, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 138 de 20 de
juliol de 2015 i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament sense haver rebut cap al·legació.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer. Aprovar definitivament el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003.
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions aïllades
determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les
determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades per
les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a
protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses
derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.
Quart. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els terrenys
forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de protecció.
Setè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal i al Servei de
Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.
Sr. HUGAS
Exposa que amb el seu grup han estat mirant els plànols i no entenen que hi hagi algunes zones,
concretament parlen de dues cases, la d’en Kiku Figueras i la de la Dolors Torres (regidora),
partides. Que aquestes dues zones no entren dins la zona de protecció. Que si aquestes línies
que marquen la protecció són mòbils.
Sr. ROURA
Exposa que aquí hi ha un problema de fons més complicat.
Sra. ROCA
Pensa que això només passa en construccions que es troben fora de la zona urbanitzable.
Sr. HUGAS
Acaba la intervenció exposant que era una apreciació que no tenia clara i que la volien exposar.
Sense que es produeixin més intervencions se sotmet la proposta a votació, que és
aprovada per unanimitat.
4. CONVENI MARC ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS
INSTITUCIONALS, EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA, L’ESCOLA
D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA, LES DIPUTACIONS DE BARCELONA,
GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA, L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES
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I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, PER COL·LABORAR EN MATÈRIA DE
TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN (XARXA DE
GOVERNS TRANSPARENTS DE CATALUNYA)
Atès el conveni marc entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals, el Consorci
Administració Oberta de Catalunya, l’Escola d’Administració Publica de Catalunya, les Diputacions
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya, per col·laborar en matèria de transparència, accés a la
informació pública i bon govern (Xarxa de Governs transparents de Catalunya).
Atès que l’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’un marc permanent i estable de coordinació,
col·laboració i intercanvi d’informació pel desplegament i l’aplicació de la Llei 19/2004, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014), en llurs
àmbits competencials respectius i facilitant les formes de cooperació necessàries.
Atès que aquest conveni no contempla l’existència de despeses que requereixin l’establiment d’un
sistema de finançament.
Atès que aquest conveni és vigent des de la data de la seva signatura i tindrà una durada de 4
anys, i es prorrogarà automàticament per anualitats sempre i quan no hi hagi denúncia expressa
d’alguna de les parts amb una antelació mínima d’un mes natural abans de la finalització del
conveni.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar l’adhesió al conveni marc entre el Departament de Governació i Relacions
Institucionals, el Consorci Administració Oberta de Catalunya, l’Escola d’Administració Publica de
Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per col·laborar en matèria de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (Xarxa de Governs transparents de
Catalunya).
Segon.- Facultar a l’alcalde president de l’Ajuntament de Verges per a la signatura de l’esmentat
conveni.
Sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada
per unanimitat.
5. SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DE LA TAXA D’ICIO DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
SOBRE LA LLICÈNCIA D’OBRES 30/2015 PER INSTAL·LAR MÒDULS DE L’IE FRANCESC
CAMBÓ.
Atès que el passat 11 de juny de 2015 els Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Ensenyament van sol·licitar llicència d’obres corresponent a les obres d’infraestructures per a
mòduls prefabricats a l’IE Francesc Cambó i Batlle de Verges amb un pressupost en el projecte
executiu de 30.798,65 €.
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Atès que el passat 26/06/2015 mitjançant el decret 164/2015 es va atorgar llicència urbanística per
a la instal·lació de dos mòduls prefabricats de 150m2 i 190 m2, euros a l’Institut Escola “Francesc
Cambó” de Verges, amb una liquidació de 2.924,68 corresponent a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
Atès que en la mateixa data sol·liciten la bonificació del 95% de l’impost d’acord amb Reial decret
2/2004, de 5 de març, article 103.2, pel qual s’aprova la llei reguladora de les Hisendes Locals, i
segons la qual la quota sobre Instal·lacions, Construccions i Obres que s’acrediti per a la
construcció docent.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar la bonificació del 95% sol·licitada pel Departament d’Ensenyament, sobre
l’Impost de Instal·lacions, Construccions i Obres de la llicència 30/2015 de 26/06/2015, passant a
un import de 428,80 € corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l’expedient a nom dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Ensenyament quedant el
total de la liquidació de la següent forma:
BASE IMPOSABLE

30.798,65 €

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
(Ord. Fiscal núm. 4)
3,20 %

Tipus de gravamen

=

49,28

=

40,00 €

FIANÇA DE RUNES I APROFIT.VIA PÚBLICA

=

210,35 €

FIANÇA VIA PÚBLICA (Ord. Fiscal núm. 7)

=

500,00 €

TOTAL

=

799,63

TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT
(Ord. Fiscal núm. 7)

Segon.- Informar a canvi d’aquesta bonificació, el Departament d’Ensenyament es compromet a
incloure a les obres a realitzar l’ampliació de la potència incloent-hi les corresponents
modificacions a l’equip de mesura, de l’interruptor general, de les despeses derivades dels drets
d’extensió i accés per part de distribuïdora i d’altres que en puguin ser d’aplicació sense modificar
el pressupost de la llicència.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.
Quart.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes de la Corporació.
Sr. HUGAS
Altres vegades no s’havia concedit perquè no varen voler fer els lavabos adaptats.
Sr. ROURA
En els nous hi són. Ho comprovaré. Tot i així, el director ens ho va explicar al mes de juliol.
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Sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada
per unanimitat.
6. MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA.
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que
està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant
el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la
meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els
primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers
dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals
que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i
de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació
dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i
especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població
arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels
municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas
de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de
refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació
d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera
a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només
28 places d'acollida.
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− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un
teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què donin
resposta a la situació dels refugiats.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Instar el Govern espanyol a:
•
•
•
•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les
administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la
qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
•
•
•
•

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el
desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar
i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i
l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer.- Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals (o
comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Quart.- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a
les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè.- Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones
sol·licitants.
Sisè.- Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
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Setè.- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació
transformadora.
Vuitè.- Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè.- Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de
més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
•
•
•
•

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Desè.- Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a
través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu
conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Onzè.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
Sr. HUGAS
Absolutament d’acord, però aquesta deixa palès que amb tot el que passa a Síria, discriminem els
immigrants de guerra amb els econòmics. Aquí només es parla d’aquests immigrants. També
deixem de banda els afganesos. Algun dia estaria bé esmentar, i més en un ajuntament
d’esquerres, que hi ha un tipus de migració deixada de la mà de Deu.
En quan al segon punt, la documentació està molt bé, però els punts 3,4,5,6,7, ens hem de
preguntar si els desenvoluparem.
Com a regidor que he estat d’aquest tema, tenim un problema amb els immigrants que ja tenim.
Però estic d’acord també en desenvolupar això. Hi ha molta feina a fer.
Sr. ROURA
D’acord amb el que dius. Tenim ja un pla d’acollida. I entre els 9 regidors ho hem de fer.
Sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada
per unanimitat.
7. MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS
Atès el que disposen els articles 15 i següents del RDL 2/2004, que aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
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Aquest ajuntament des del 2012 aplica el tipus de gravamen del 0,64% d’acord amb el que
estableix l’article 8 del RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
Per a l’any 2016 i fins que la Direcció General del Cadastre hagi realitzat la nova valoració dels
immobles es proposa aplicar el mateix tipus de gravamen d’aquest quatre últims anys.
Atès que l’Ajuntament creu que a l’ordenança fiscal número 8, reguladora de cementiri, tot i no ser
una propietat per la gent que la compra, sinó que és un dret d’ús, ha de poder fer transmissió
d’aquest nínxol sense haver mort.
Atès que hi ha hagut alguna queixa referent a l’ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa
del servei municipal de recollida d’escombraries, on el dentista ha mostrat la seva queixa en
reiterades ocasions, dient que troba abusiu l’import que es cobra, atès que ell ja paga una quota
de residus patològics gestionats pel Col·legi d’Odontòlegs.
Vista també la necessitat de modificar, per una banda l’ordenança número 3, per tal de bonificar
els vehicles menys contaminants, i per altra banda l’ordenança fiscal número 7 als efectes de
fomentar la implantació de noves activitats, que en el cas de les innòcues pagaven una taxa
excessiva. A tals efectes també s’estableixen els efectes retroactius als dos últims exercicis per a
aquestes activitats.
Es per tots aquests motius que se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals que regiran a
partir de l’1 de gener de 2016:
A) Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost de béns immobles
Es modifica el tipus de gravamen que passa del 0,64 al 0,71
B) A l’ordenança numero 3 reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica, s’estableixen
noves bonificacions:
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost:
- Els titulars de vehicles que demostrin haver incorporat un catalitzador al seu automòbil per tal de
poder utilitzar gasolina sense plom, sempre que els automòbils no el portin incorporat de sèrie i ho
demostrin amb la fitxa tècnica del vehicle.
- Tots els titulars de vehicles que tenint aire condicionat amb CFC el retirin o el canviïn per un altre
sistema sense CFC.
Gaudiran d’una bonificació del 40% de la quota de l’impost:
- Els titulars de vehicles híbrids que combinen els motors elèctrics i els motors de combustió
interna, així com els que combinin qualsevol combustible amb GLP.
Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost:
- Els titulars de vehicles elèctrics.
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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 què se sol·licita la bonificació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2
del Reial Decret Legislatiu 2/2004. En cas contrari la bonificació tindrà efectes a partir de l'exercici
següent al de la seva sol·licitud.
C) Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa de cementiri municipal.
A l’article 6. Quota tributària dirà:
TAXA DE TRAMITACIÓ
Transmissió per qualssevol tipus
Expedició títol
Trasllat restes

36,00 €
25,00 €
30,00 €

D) Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa del servei municipal de recollida
d’escombraries.
A l’article 6. Base imposable i quota tributària dirà:
CONSULTORIS

120

Sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada
per unanimitat.
8. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 02/2015
Atès que en l’execució del pressupost de l’exercici 2015 s’han produït les següents incidències
que afecten al pressupost general;
Atès les subvencions del Pla Especial d’Inversions Sostenibles, any 2015, atorgades per la
Diputació de Girona;
Atès la necessitat d’adaptar els codis dels programes a les subvencions concedides;
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Únic.- Aprovar la següent modificació de crèdit en el pressupost del 2015, segons aquest detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
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Origen dels fons
CONCEPTE INGRÉS

DESCRIPCIÓ

IMPORT

15 01 15320 61905

ALTRES INVERSIONS

13.238,37

TOTAL ORÍGEN DELS FONS

13.238,37

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

15 01 16500 61907
15 01 16100 61908

REDUCCIO DESPESES ENLLUMENAT PÚBLIC
INSTAL. EQUIP TELECOMENDAMENT XARXA AIGUA

10.693,98
2.544,39

TOTAL APLICACIÓ DELS FONS

13.238,37

Aplicació dels fons

Sr. HUGAS
Demano que m’informeu sobre aquesta qüestió; i és que vaig parlar amb en Tomeu i per Nadal va
dir que el més lògic era fer-ho per ràdio control i que valia uns 600 euros. Ara resulta que en val
uns dos mil. Voldria que me’n diguéssiu el motiu.
Sr. SABATER
Tens raó i et demano disculpes. Se’ns va passar per alt. Agafo el compromís de contestar-te jo
mateix.
Sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada
per unanimitat.
9. PROPOSTES URGENTS.
9.1. MODIFICACIÓ CONDICIONS CRÈDIT BBVA.

Vist l’acord de ple de data 12 de desembre de 2011 pel qual s’acorda la concertació d’una
operació de préstec amb l’entitat Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria amb les següents
condicions:
Imp
ort
Dur
ada:
Tipu
s

352.000,- EUR.
10 ANYS(2 de carència i 8
d’amortització)
EURIBOR
TRIMESTRAL+4 %sense
arrodoniments
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Atès que en data 22 de desembre de 2011 es va procedir a la signatura del referit contracte de
préstec,on es preveu la finalització de l’operació en data 31 de desembre de 2021 i a data d’avui el
capital viu pendent d’amortitzar importa la quantia de 286.000,- euros
Vist l’annex 2n del Text Consolidat de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril sobre procediments en
matèria de tutela financera dels ens locals del Departament d’Economia i Coneixement que
preveu on s’estableix el règim de comunicació per les modificacions de les operacions que
suposin reducció del tipus d’interès.
Atès que s’ha sol·licita ta Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA la millora del tipus d’interès de
l’operació concertada i des de l’entitat financera s’ha presentat una oferta de substitució amb una
operació amb un nou tipus d’Euribor Trimestral +2 %.
Es proposa la ple l’aprovació del següent punt:
Primer.-Aprovar la substitució del préstec allarg termini formalitzat amb Banc de Bilbao Vizcaya
Argentaria en data 22 de desembre de 2011,sense modificar la durada del contracte, de la que
resultaria que l’operació resultant presentarà les següents condicions:
Imp
286.000,-EUR.
ortd
Dur
Fins al 31 de desembre de 2021
ada:
Tipus
EURIBOR TRIMESTRAL +2
d’nterè
%sensearrodoniments
Sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada
per unanimitat.
10. PRECS I PREGUNTES
No se´n presenten
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son les tres quarts de
deu de la nit, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta. Jo, el secretari,
en dono fe.
Vist i plau,
L'alcalde,

El secretari

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés
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