ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 21 d’octubre de 2008.
Inici 20,10 hores

Fi 21,10 hores

Assistents: Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Irene Mesas Martínez, regidora
Josep Bosch Bardera, regidor
Llorenç Huguet Gené, regidor
Dolors Pagès Puignau, regidora
Lourdes Guitart Romans, regidora, excusa la seva assistència.
Secretari de la corporació

Lluís Boet Serra

Essent les vuit del vespre, la Sra. Alcaldessa dona la benvinguda i declara
vàlida i oberta la sessió, passant-se tot seguit a tractar els assumptes
prèviament fixats en l’ordre del dia corresponent.

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE DATA 29/07/08 i
09/09/08.
S’aproven, amb assistència de sis del set membres de dret, per unanimitat amb
la següent esmena a l’acta de data 09/09/08,
“El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de IPVESQUERRA-AM i AIPV, s’acorda la següent proposta de resolució:”

2.- PROPOSTA DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS 2/2008
Proposta:
Modificació de crèdits del vigent pressupost, consistents en: crear crèdits
extraordinaris i suplementar crèdits existents mitjançant, la incorporació de
crèdits compromesos en la liquidació del pressupost 2007 i crèdits generats per
ingressos no tributaris. També, es donant de baixa per anul·lació crèdits
existents.
Les previsions inicials del pressupost de l’exercici corrent podran ser alterades
a causa de l’aparició de necessitats que caldrà atendre, i que no poden esperar
a l’exercici següent. L’instrument pressupostari utilitzat per canalitzar les dites
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alteracions és el de les modificacions de crèdit previstes en l’article 175 i 177
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals.
La justificació de les modificacions de crèdit, cal trobar-la en el concepte de la
vinculació jurídica del pressupost.
Les modificacions que incrementen el total del pressupost inicial requereixen
les mateixes formalitats que l’aprovació del pressupost inicial.
Aquesta modificació consisteix, pressupost de despeses:
.- Suplementar les següents partides:
-

08 511 61100 Inversions reals vies públiques: 22.224,88€
08 441 21000 Rep. Mant. Conser. Infraestructura abst. Aigua:
17.872,96€
08 451 62202 Inversions millores edificis: 4.787,96€
08 432 21001 Rep. Mant. Conser. Infraestructura terrestre: 3.445,17€
08 432 21002 Rep. Mant. Conser. Infraestructura edificis: 4.609,51€

.- Incorporació romanents de crèdit:
-

08 87002 Incorporació finançament afectat: 90.835,43€

.- Crèdits extraordinaris:
-

08 511 61101 Pavimentació i soterrament de serveis del nucli urbà de
Vilademuls, 2a fase: 52.680,34€.
08 512 62301 Renovació xarxa aigua sector sud nucli Terradelles:
51.402,48€.
08 75503 Renovació de la xarxa d’aigua nucli Terradelles: 38.551,86€.

.- Baixes per anul·lacions:
-

08 513 62400 Adquisició vehicle municipal: 5.000,00€
08 432 60100 Instal·lació plaques solars CEIP Sant Esteve de Guialbes:
22.636,01

Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat i urgència.
Debat:
1.- El Sr. Llorenç Huguet vol saber a que corresponen les tres factures de
l’empresa AMSA d’inversions reals vies públiques de 22.224,88€.
L’Alcaldessa contesta que corresponen a obres realitzades a Orfes.
El Sr. Narcís Martí afegeix que la factura que descriu casa particular es refereix
a Can Bartró, cost que es repercutirà al propietari d’aquest habitatge.
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2.- El Sr. Llorenç Huguet troba exagerat gastar-se 2.286,17€ en el camp de
futbol de les Escoles de Galliners, i més quan s’anul·len projectes tan
necessaris com la recol.locació de plaques solars a Sant Esteve. Afegeix que el
cost del tècnic compartit ja cobreix tota la subvenció.
La Sra. Irene Mesas contesta que la Generalitat ha atorgat una subvenció de
12.000,00€, sis mil per cada any, 2008-2009, que en el pressupost ja consta
consignat el cost de joventut.
3.- El Sr. Llorenç Huguet manifesta que el cost de la renovació de la xarxa
d’aigua del nucli de Terradelles per un total de 51.402,48€ hauria de servir a
l’Equip de Govern per fer un control més eficaç de les obres que es fan en el
municipi, recordem que aquesta obra ja es va fer nova fa uns quatre anys.
L’Alcaldessa contesta que l’empresa contractista no va realitzar bé les obres i
es van tenir que acabar per part de l’Ajuntament i que també es va realitzar
l’enllumenat públic amb el mateix pressupost.
Votació:
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot negatiu dels regidors de AIPV, s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 2/2008.
L’expedient de modificació de crèdits 2/2008, es transcriu com segueix:
1.- SUPLEMENT DE CRÈDIT
A.- Pressupost de despeses
Partida
08 511 61100
08 441 21000
08 451 62202
08 432 21001
08 432 21002

Denominació
Inversions reals vies públiques
Rep. Mant. Conser. Infraestruct. abst. Aigua
Inversions millores edificis
Rep. Mant. Conser. Infrastructura terrestre
Rep. Mant. Conser. Infrastructura edificis

Import-Eur
22.224,88€
17.872,96€
4.787,96€
3.445,17€
4.609,51€

2.- CRÈDITS EXTRAORDINARIS
A.- Pressupost de despeses
Partida
08 511 61101
08 512 62301

Denominació
Obres nucli urbà de Vilademuls, 2a fase
Renov. xarxa aigua nucli Terradelles

Import-Eur
52.680,34€.
51.402,48€.
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B.- Pressupost d’ingressos
Partida
08 75503

Denominació
Renov. xarxa aigua nucli Terradelles

Import-Eur
38.551,86€.

3.- INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT
A.- Pressupost d’ingressos
Partida
08 87002

Denominació
Incorporació finançament afectat

Import-Eur
90.835,43€

4.- BAIXES PER ANUL.LACIONS
A.- Pressupost de despeses
Partida
08 513 62400
08 432 60100

Denominació
Adquisició vehicle municipal
Insta. Pla. solars CEIP Sant Esteve

Import-Eur
-5.000,00€
-22.636,01€

Segon.- Acordar que es doni al present expedient la tramitació a que es
refereix l’article 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, exposar-se al públic per
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar
reclamacions davant el Ple. Considerant-se el present acord com a definitiu en
el cas de no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT D’ORDENANCES
FISCALS PER L’ANY 2009.
Proposta:
Les entitats locals tindran autonomia per establir i exigir tributs d’acord a la
legislació reguladora de les Hisendes Locals. La potestat reglamentària
s’exercitarà mitjançant les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs propis.
Els acords d’establiment, supressió i ordenació de tributs locals, així com les
modificacions de les corresponents ordenances fiscals, seran aprovades pel
Ple de la Corporació, d’acord a les disposicions a les normes especials
reguladores de la Imposició i Ordenació dels tributs locals.
El modifiquen les següents ordenances fiscals:
a) Taxa subministrament aigua: és modifica la quota tributària del preu
metre cúbic a 0,52€.
b) Ordenança fiscal IAE: és modifiquen els coeficients de situació, un 0,2.
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c) Taxa recollida escombraries: és modifiquen els articles 1, 2, 3 i 6, es
deroga la disposició addicional única. La quota tributària és 90,00€.
d) Impost construccions, instal·lacions i obres: s’estableixen dues
bonificacions.
e) Taxa per a la realització d’activitats jurídico administratives de
competència local: s’augmenta un 4,5% al ser un servei de presta el
Consell Comarcal del Pla de l’Estany i augmenta aquest percentatge.
f) Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives i altres
instal·lacions municipals: les tarifes d’estableixen en euros.
Es regulen les següents ordenances:
a) Es crea la taxa reguladora del servei municipal de llar d’infants.
b) Es crea la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues.
Debat:
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que tot i que no troben abusiu el preu que es
fixarà a l’aigua, creuen que fins que no sigui potable no s’hauria de pujar. A
més recorda que per calcular el preu real de l’aigua s’utilitza la partida de rep.
Mant. Conser. Infr. Abast. Aigua i aquesta és molt elevada per la quantitat
d’anys que porta aquest ajuntament fent malament les instal·lacions. La taxa
per l’utilització de les instal·lacions municipals no s’hauria d’aplicar a la gent del
municipi. Afegeix que s’hauria d’informar més a la gent sobre l’ús de l’aigua
amb nitrats i fer arribar a la gent la informació habitatge per habitatge,
independentment de penjar-ho a la pàgina web.
L’Alcaldessa contesta que per conservar la xarxa és necessiten ingressos, es
demanen subvencions per les obres d’inversió, però l’ajuntament ha d’assumir
part del cost del servei, import que no cobreix la taxa i les subvencions. El Pla
director aconsella pujar la taxa. El servei no hauria de costar diners a
l’ajuntament. S’ha pujat però encara estan molt lluny del preu que apliquen
altres pobles gràcies que el servei el fa l’Ajuntament i no una empresa privada.
Votació:
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot negatiu dels regidors de AIPV, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de les següents ordenances:
I.- S’efectuen les següents modificacions suplementàries:
1.- TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA
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Article 6.- Quota Tributària
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera. Subministrament aigua:
.- Preu metre cúbic: 0,52 euros.
.- Tarifa mínima: 30 m3/abonat/trimestre
Tarifa segona. Manteniment comptadors:
.- Conservació comptadors: 1,20 euros/mes/comptador
Tarifa tercera. Connexions i d’altres:
.- Connexió a la xarxa: 1.803,04 euros.
.- Canvi de nom abonat: 15,63 euros.
.- Desconnexió o baixa abonat: 15,63 euros.
.- Reconnexió al servei per falta de pagament: 15,63 euros.

2.- ORDENANÇA FISCAL IAE
Art. 10è. Coeficients de situació.
1. Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, el territori municipal es
zonifica i classifica en 2 categories fiscals:
b) categoria 1a: La zona urbana, nuclis rurals i veïnats, detallats en la normativa urbanística.
a) categoria 2a: La zona no urbanitzable, zonificat en la normativa urbanística.
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient de ponderació assenyalat a l’article 9è.
d’aquesta ordenança, i d’acord amb la categoria fiscal de la zona on radica físicament el local en què es
realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients següent:

Categoria fiscal de la zona

1ª

2a

Coeficient de situació

1,90

1,80

3.- TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Art. 1r. Fonament legal.La present ordenança fiscal s'estableix a l'empara de les disposicions de l'article 106 en relació al 4.b. de la
Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 6.1. i 8.1.a. del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 15 i següents del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en aquest municipi a la Taxa
de Recollida d'Escombraries, l'ordenança de la qual s'ajusta a allò previst a l'article 57 del Text Refós de la
Llei de les Hisendes Locals, així com a allò que determina la vigent Llei 6/1993, reguladora de Residus.

Article 2n. Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recollida de residus municipals
següents:
a)

La totalitat dels residus municipals d’origen domèstic.
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b) Els residus generats per activitats econòmiques no incorporats a la recollida selectiva.
2.- Per a la totalitat dels usuaris potencials del servei, el manteniment del servei és general i obligatori, per
la qual cosa els habitatges i locals tancats també estaran subjectes a la taxa.
Article 3. Subjectes passius.
A) Subjectes passius.
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l´article 35,4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en els
llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o
d´usufructuari, d´habitant, d´arrendatari o, fins i tot, de precari.
2.- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o locals,
el qual podrà repercutir, si s´escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del
servei.
B) No subjecció
No estaran subjectes a la taxa de prestació del servei de recollida de residus els locals comercials que
tributin pel Preu Públic que estableixi el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per al servei de recollida
de residus comercials, en funció de la fracció i la producció dels residus d’aquests tipus i dels
assimilables, gestionat en virtut de la delegació aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
vint-i-u de juliol de dos mil quatre.

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge o local, siguin o no habitats o
ocupats, sempre que siguin susceptibles de ser-ho.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent a la recollida domèstica: 90,00€.
3.- Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a una anualitat.
Derogar la següent disposició addicional:
Disposició addicional única.
Aquesta taxa serà compatible amb el preu públic que estableixi el Consell Comarcal del Pla de l’Estany
per al servei de recollida de residus comercials en funció de la fracció i la producció dels residus d’aquest
tipus i dels assimilables, gestionat en virtut de la delegació aprovada pel Ple de la corporació en sessió
celebrada el dia vint d’octubre de dos mil quatre, així com amb el cost que el subjecte pugui suportar per
la recollida i tractament mitjançant un gestor autoritzat.

4.-IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
Article 4t. Exempcions, reduccions i bonificacions.
Per l´aplicació del present impost no es concediran altres beneficis fiscals que els expressament previstos
en les normes amb caire de llei, posteriors a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de
l´aplicació de Tractats Internacionals, concretament es concediran els següents.
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a)

Una bonificació del 75% a favor de les construccions, instal·lacions i obres en les que
s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de la energia solar. L’aplicació
d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per la producció de calor
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració
competent. La bonificació prevista s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar. El beneficiari haurà
d’estar empadronat en el municipi amb una antiguitat mínima de dos anys.
b) Una bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que favoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. La bonificació prevista en aquest paràgraf
s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, la bonificació del paràgraf anterior. El
beneficiari haurà d’estar empadronat en el municipi amb una antiguitat mínima de dos anys.

5.- TAXA PER A LA REALITZACIÓ D´ACTIVITATS JURÍDICO ADMINISTRATIVES DE
COMPETÈNCIA LOCAL
Article 7è. Base imposable i quota.
El cost real o previsible de l´activitat jurídico administrativa, considerada en la seva globalitat, constituirà
la base imposable per a la determinació individual de la quota tributària.
A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional se’ls
aplicarà quota zero, prèvia justificació, per cada servei o bé anual si es tracta de taxa per padró.
Les quotes tributàries, determinades individualment segons les diferents activitats que constitueixen el fet
imposable, seran les següents:
1.- Serveis Generals
1.1.- Redacció d'informes preceptius per llicències d'obres:
- Preu per obres menors:..............46,97 euros c/u
- Preu per obres majors:.............154,51 euros c/u
1.2.- Redacció de certificats urbanístics:
- Obres menors, segregacions i agrupacions............46,97 euros c/u
- Obres majors..................................................................94,05 euros c/u
1.3.- Redacció d’informes sobre activitats subjectes al règim d’autorització o de llicència ambiental o, en
el seu cas, sobre les altres activitats regulades per la Llei d’intervenció integral de l’administració
ambiental..............................93,98€.

6.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES I ALTRES
INSTAL.LACIONS MUNICIPALS
Article 6. Les tarifes per la utilització de les instal·lacions o la prestació de serveis esportius seran les que
es detallen:
a) Utilització de les instal·lacions: 24,00€ per sol·licitud d’ús, amb un temps mínim de dues hores,
incrementant-se en 12,00€ a partir de la tercera hora d’utilització.
b) Utilització de les instal·lacions per activitats lúdiques, esportives o comercials amb finalitat lucrativa,
si no produeixen alteració de la finalitat normal de l’activitat habitual, per hora 60,00€, amb un mínim de
180,00€.
II.- S’aproven les següents ordenances fiscals.
1.-TAXA REGULADORA DEL SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D'INFANTS
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CAPÍTOL I. Naturalesa de l'exacció
Article 1
A l’empara del previst en els articles 57 i 20.4.ñ del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els
articles del 15 al 19 d’aquest text legal, aquest ajuntament estableix la taxa per la qual es regula la
prestació del servei de llars d’infants municipals, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2
Constitueix el fet imposable de la taxa per a la prestació dels serveis de les llars d’infants sostingudes per
aquest ajuntament, l’ús i realització de les activitats que afectin de manera particular al subjecte passiu.

CAPÍTOL II. Obligació de contribuir del subjecte passiu
Article 3
Tots els infants matriculats a les llars d’infants municipals fan servir un servei públic per voluntat
expressa dels seus pares, mares o tutors/es, els quals, com a responsables directes i usuaris passius,
tindran l’obligació de contribuir com a subjectes passius d’aquesta taxa i hauran d’abonar una quota
mensual

CAPÍTOL III. Exempcions i bonificacions
Article 4
S’aplicaran les exempcions i bonificacions de tributs locals compresos en disposicions amb rang de llei i
les previstes en aquesta ordenança.

CAPÍTOL IV. Bases i tarifes
Article 5
Les taxes que es fixen en aquesta Ordenança són les següents:
1) La taxa per al curs 2009/2010
Matricula d’ingrés
Ensenyament tot el dia
Ensenyament matí o tarda
Quotes manteniment plaça (16 setmanes baixa maternitat)
Quota manteniment plaça
Suplement quota mitja jornada a jornada completa
Dinar i berenar

150,00€
150,00€/mes
135,00€/mes
50,00€/mes
100,00€/mes
5,00€/dia
4,50€/dia

2) Circumstàncies socioeconòmiques
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1. Les famílies amb renda inferior a una vegada i mitja el salari mínim interprofessional, gaudiran de
matrícula gratuïta.
2. Quan s’incorpori a la Llar un segon fill o més de la mateixa família, aquest aquest/s gaudirà/n d’una
subvenció del 25 % del preu de la tarifa bàsica de la Llar d’Infants, pel segon, un 50% pel tercer i així
successivament, si és el cas.
3.- Les famílies amb dos o més fills de la mateixa edat només pagaran una matrícula.

CAPÍTOL V. Acreditament, pagament i declaració de partides fallides
Article 6
a) Les quotes mensuals es pagaran cada mes en el termini que s’assenyali a l’efecte. Després d’aquesta
data, la quota s’incrementarà amb un recàrrec del 20%.
b) En cas que una família doni de baixa de la llar d’infants el/la nen/na a la meitat de curs, haurà de
comunicar-ho amb el corresponent imprès de baixa. Sense aquesta comunicació escrita, als afectes de
pagament, el fet de no assistir a la llar d’infants no suposarà un motiu per no abonar les quotes de tot el
curs.
Article 7
Mensualment el servei corresponent farà una relació amb els noms dels alumnes matriculats, així com el
subjecte passiu, amb indicació de les quotes que s’han de pagar. Aquesta relació serà aprovada per
l’alcaldia. Les altes que es vagin produint un cop començat el curs, seran liquidades independentment.
Les baixes tindran efecte des del mes següent a la seva petició i admissió.
Article 8
El cobrament de les taxes es farà mitjançant domiciliació bancària a les entitats col·laboradores.
Article 9
Les taxes aplicades indegudament hauran de ser rectificades per l'Alcaldia a proposta de la Comissió
Municipal Informativa d’assumptes socials i amb informe previ de la Intervenció de Fons.
No obstant això, correspondrà a l’Alcaldia, amb informe previ de la Intervenció de Fons, a proposta de la
Tresoreria municipal, la declaració de partides fallides per qualsevol dels conceptes previstos en el vigent
Reglament general de recaptació, pel qual s’haurà de regir la tramitació dels expedients esmentats.
Article 10
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, segons el procediment
contingut en el vigent Reglament general de recaptació. Sense perjudici d’allò que s’ha esmentat abans, el
retard en el pagament de tres rebuts mensuals, podrà implicar la pèrdua de la matrícula.

Disposició final
Aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada definitivament per l'Ajuntament en sessió plenària del dia ..................,
entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
i continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats continuaran vigents.
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2.- TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I
ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’us
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, murs de
contenció, edificacions o cerques, en vies públiques locals que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús públic
local amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin definitives o provisionals, en vies
públiques locals
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de
la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan
sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1 necessaris per
als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament
interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:
EPÍGRAF
Euros
Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els industrials
amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquen la seva activitat, inclosos
els vagons o vagonetes metàl·liques anomenats “containers”, a la setmana per m2 o fracció
3,00
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2. Ocupació o reserva especial i transitòria de la via pública, per dia i metre quadrat
Tarifa segona. Ocupació amb materials de construcció
Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de construcció, vagons
per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs:
- Per metre quadrat o fracció, a la setmana
Tarifa tercera. Tanques, puntals, estintols, bastides, etc.
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de tancaments, siguin
o no per a obres i altres instal·lacions anàlogues:
- Per metre quadrat o fracció, a la setmana
2. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, estintols, bastides i altres
elements anàlegs:
- Per cada element i setmana
Tarifa quarta. Murs de contenció, cerques
1. Ocupació de la via pública, amb murs de contenció o sosteniment de terres, amb
caràcter permanent. Per m² o fracció i setmana
2. Ocupació de la via pública amb edificacions o cerques definitives. Per m² o fracció i
setmana
3. Ocupació de la via pública amb edificacions o cerques provisionals. Per m² o fracció i
setmana
Tarifa cinquena. Grues
Per cada grua utilitzada en la construcció. Per dia

3,00

3,00

5,00

5,00

5,00
5,00
5,00
10,00

Normes particulars d’aplicació de les tarifes
a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 per cent a partir del
tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn, les quantitats tindran un
recàrrec d’un 200 per cent.
b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a partir del tercer mes
des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 25% per cent: durant el tercer trimestre,
un 50 per cent i a partir del tercer, un 100 per cent.
c) L’ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de construcció es liquidarà pels
drets fixats en els carrers de primera categoria.
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la
sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament especial esmentat.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa
té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament especial. A
efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a l’article 6.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran
de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració on hi consti la superfície de
l’aprofitament i el temps de duració. S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar
i de la seva situació en el municipi.
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu.
A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també
degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver
efectuat el pagament de la taxa.
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3. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al
subjecte passiu, per al seu pagament.
4. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat
o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
5. En el cas que les autoritzacions sol·licitades es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució de
l’import ingressat.
6. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores mitjançant l’abonaré
que s’expedirà pels serveis municipals competents.
Article 10. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança
General.
Article 11. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació
de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària 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 l'Organisme de Gestió
Tributària 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 Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el ... i
que ha quedat definitivament aprovada en data ...., regirà des del dia següent al de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

SEGON.- Que els esmentats acords siguin exposats al públic pel termini de trenta
dies hàbils mitjançant Edicte que es publicarà en el tauler d’anuncis i el BOP de
Girona, als efectes d’examen i presentació de reclamacions, en el seu cas. Un
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cop transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els
acords adoptats quedaran aprovats definitivament.
TERCER.- En cas de què no es produeixi cap reclamació, es publicaran al BOP
els acords elevats a definitius i el text objecte de modificació de les respectives
Ordenances i es faculta a la Sra. Alcaldessa tan àmpliament com en dret sigui
menester per l’execució del present acord.
Les Ordenances Fiscals objectes de modificació entraran en vigor el dia 1 de
gener de 2009 i regiran mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

4.- DONAR COMPTE DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VILADEMULS I L’ADF CINYANA.
L’Alcaldessa dóna compte del Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament
de Vilademuls i l’Agrupació de Defensa Forestal Cinyana de data 09 de juny de
2008. L’Import és inferior en relació a l’any passat, perquè s’ha subvencionat la
trobada d’ADF de Catalunya.
5.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
No se’n formulen.
6.- MOCIONS I PROPOSICIONS
El Sr. Llorenç Huguet proposa estudiar la possibilitat d’instal·lar accés a internet
gratuït a tot el municipi a través d’una empresa d’Olot que té un repetidor a la
Mare de Deu del Mont i que amb la col·locació de diversos mòdems especials
en llocs estratègics del municipi podrien oferir connexió via wifi a internet. El
cost seria entre 8.000,00€ i 12.000,00€, i el manteniment és quasi inexistent.
La Sra. Irene Mesas contesta que aquesta proposta arriba tard, actualment es
dóna aquest servei per part de Megatel, s’ha desplegat una xarxa que ha tingut
un cost per a l’ajuntament. Però, és una proposta que es pot estudiar, demana
que es faci arribar la informació per tenir-la.
L’Alcaldessa informa que s’està executant la segona fase de desplegament de
la xarxa gestionada per Megatel. S’ha d’estudiar el mapa de cobertures i
comprovar les zones ja cobertes per la banda ampla. D’aquesta manera estarà
cobert tot el municipi.
7.- PRECS I PREGUNTES.
1.- El Sr. Llorenç Huguet felicita a l’Equip de Govern per l’instal.lació dels
panells informatius tan reclamats per AIPV, tot i que no els hi agraden
estèticament. I pregunta si es faran servir per penjar les analítiques de l’aigua,
l’informe de Salut sobre la seva potabilitat, les convocatòries dels plens i d’altre
informació que els veïns tenen dret a conèixer?.
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L’Alcaldessa contesta que és per tota la informació que provingui de
l’ajuntament.
2.- El Sr. Llorenç Huguet pregunta que en el nou butlletí, la Sra. Irene Mesas
ens parla de la imminent creació de la pàgina web a través de la Diputació.
Hem d’esperar que després d’haver tardat més d’un any en fer una cosa tant
imprescindible com aquesta, ara es tindrà temps de penjar-hi tota la informació
que els veïns tenen dret a tenir a l’abast com els Decrets d’Alcaldia, les
Comissions de Govern, les actes senceres dels Plens, les activitats municipals,
i tot el que pugui ser d’interès?. Es podran fer gestions a través de la pàgina?.
La Sra. Irene Mesas informa que la pàgina web ja funciona, i que es podran fer
gestions a través de l’e-tram.
3.- El Sr. Llorenç Huguet manifesta que s’han sorprès molt veure en el Butlletí
l’escrit del TGV de la Sra. Lourdes Guitart, que va acceptar la regidoria de Medi
Ambient amb la condició de no agafar competències en grans infrastructures i
autoritzacions de granges. Ha reconsiderat la postura i assumeix aquestes
competències?.
L’Alcaldessa contesta al ser un escrit sobre les millores mediambientals
aconseguides fins ara a les obres del TGV vaig considerar que l’escrit el fes la
Lourdes com a regidora de medi ambient.
4.- El Sr. Llorenç Huguet pregunta com és que tots els arranjaments de camins
són entre Sant Esteve, Olives i Vilafreser?. No ha passat moltes vegades per la
rotonda de Terradelles per creure que és una millora? Quant plou és una pista
de patinatge ja que està molt mal peraltada i sempre és plena de fang. A més
encara hi ha la carretera vella causant un impacte visual horrible de brutícia i
deixadesa. Afegeix que demana arranjar la carretera de Terradelles a Orriols.
També demana el projecte definitiu del TGV.
L’Alcaldessa contesta que les carreteres que s’estan utilitzant s’arranjaran,
encara queden tres anys d’obres. No hi ha fins a la data projecte definitiu es
van realitzant modificacions del projecte inicial. La zona de Terradelles hi ha
una confusió de competències entre ADIF i el Ministerio de Fomento, com es
va constatar amb el pas de camions pel centre de Terradelles, que el guarda de
camp va tenir que anotar-se les matrícules per saber de qui eren ja que ADIF
no solucionava el problema.
5.- El Sr. Llorenç Huguet pregunta sobre quan tindran notícies del POUM? Ara
s’ha demanat un allargament del termini de presentació d’aquest per tal de
cobrar la subvenció, fins quan s’ha demanat?.
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El Sr. Narcís Martí contesta que a l’haver-se incorporat en el seu lloc de treball
la tècnica Sra. Busquets, l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla de l’Estany
podrà dedicar-se plenament a redactar el POUM al no tenir que informar les
llicències d’obra. Actualment hi ha dues persones que hi treballen, es fa un
treball de camp. Es farà una programa de participació més ampli que l’anterior
es dedicarà més temps per nucli, una sessió per cada poble. Una vegada
realitzat s’aprovarà inicialment hi es farà informació pública.
L’Alcaldessa informa que una de les coses que s’estudiaran en el nou POUM
és la qualificació dels boscos, no tots poden ser PF.
6.- La Sra. Dolors Pagès manifesta que desprès de la lamentable actuació del
guarda de camp a Orfes, es pregunten perquè l’ajuntament té contractat aquest
servei de guarda. Quines són les seves tasques a fer?. Que treballi pel Coto i
l’ADF els hi sembla bé però no per l’ajuntament, doncs disposem dels serveis
de mossos i agents rurals, per tant és una despesa que no ens sembla
necessària.
L’Alcaldessa contesta que si que és necessària la despesa, fa molta feina. A la
comarca només hi ha una patrulla dels mossos, i el guarda de camp fa funcions
de policia local sense tenir autoritat. Informa de gent i vehicles que considera
sospitosos directament als Mossos d’Esquadra, ajuda a l’agutzil i fa tota mena
de tasques en l’àmbit rural, entre altres, ha avisat varies vegades d’ocupes a
varies masies, supervisa les llicències d’obra en l’àmbit rural. Realitza tasques
per controlar els gossos que estan lliberts.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les nou del vespre i deu
minuts, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
Corporació, n’estenc la present acta.
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