ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2017
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2017000001
Caràcter: Ordinària.
Data: 28 de març de 2017
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:32 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Josep Ferrer Vilavella, Alcalde
Maria Dolors Guardia Gasull, Regidora
Antoni Fernandez Sandoval, Regidor
Elisabeth Cruz Lozano, Regidora
Ultano Gomez Ponseti, Regidor

Assistits per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas.Han excusat la seva presència:
Irene Geronimo Vilella, Regidor/A
Jordi Colomé Garcia, Regidor/A
ORDRE DEL DIA
1.0- APROVACIÓ ACTAS ANTERIORS
2.0- DECRETS PER DONAR COMPTE A PLE 28 MARÇ 2017
3.0- APROVAR PADRONS FISCALS 2017 1A COBRANÇA
4.0- LIQUIDACIO PRESSUPOST 2016
5.0- MOCIO ADHESIO PACTE PEL DRET A DECIDIR
6.0- MOCIÓ. ADHESIO PACTE NACIONAL PEL REFERENDUM
7.0- FUNCIONS DE TRESORERIA A SECRETARIA INTERVENCIO
8.0- APROVACIO PRÈVIA PROJECTE ACUTACIÓ ESPECIFICA PARETA RUBAU SL
9.0- APRÓVACIÓ DEFINITIVA PLA ESPECIAL TALLER MECÀNIC ROURA
10.0.- MODIFICACIO ORDENANÇA NUM.15 TAXA PISCINA
11.0.- NOVA ORDENANÇA REGIM COMUNICACIO OBRES MENORS
12.0- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA PA7

13.0- CONVOCATÒRIA CONCURS SOCORRISTES I VIGILANTS PISCINA
14.0- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
14.1.- APROVACIÓ 3 CERTIFICACIONS OBRA ESPAI CANET
14.2.- INFRACCIO GOS PERILLOS DOGO ARGENTI
14.3.- CESSIO DESBROSSADORA A ADF EL PUIG SEGALAR
15.0- PRECS I PREGUNTES
Desenvolupament de la sessió
Un cop la Secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la
sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIÓ ACTAS ANTERIORS
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l'acta del Ple ordinari celebrat en data 8 de novembre
de 2016, i la del Ple extraordinari celebrat en data 23 de desembre de 2016, d'acord amb allò
que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR els esborranys de l’acta del Ple ordinari en la seva sessió de 8 de
novembre de 2016 i la del Ple extraordinari de 23 de desembre de 2016.

Resultat: per Unanimitat
2.0.- DECRETS PER DONAR COMPTE A PLE 28 MARÇ 2017
DEC 062_2016 MODIF CREDIT 6 2016 23122016
DEC 063_2016 MODIF CREDIT 7 2016 23122016
DEC 064_2016 MODIF CREDIT 8 2016 23122016
DEC 001 PODER PER PLETS LLUIS JUNCÀ. JUDICI SALVADOR FALGAS 18012017
DEC 002 PROVISIO ALCADIA INICI EXP SANCIONADOR GOS AGREDEIX NEN 26012017
DEC 003 AUTORITZACIO ACCES MOTORITZAT AL MEDI CLASSIC RENT SERVICES XXI SL
27012017
DEC 004 PROVISIO ALCALDIA EXP GOS PERILLOS DOGO ARGENTI 01022017
DEC 005 ORDRE DEL DIA JGL 17 GENER 2017 17012017
DEC 006 ORDRE DEL DIA JGL 7 FEBRER 07022017
DEC 007 DE CONVOCATÒRIA A JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21 DE FEBRER 21022017
DEC 008 LIQUIDACIO PRESSUPOST 2016 28022017
DEC 009 ENCARREC PROFESSIONAL DAVID IZQUIERDO COMPENSACIO GIROCAT
07032017
DEC 010 ORDRE DEL DIA JGL 7 MARÇ 2017 07032017
DEC 011 FUNCIONS TRESORERIA 17032017

DEC 012 CONVOC PLE ORDINARI 28 MARÇ 2017 24032017

Resultat: per Unanimitat
3.0.- APROVAR PADRONS FISCALS 2017 1A COBRANÇA
Aprovació dels padrons fiscals de l’Ajuntament de la Tallada per l’exercici 2017. Primera
cobrança.
Vista la proposta de padrons fiscals presentats pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal
del Baix Empordà, corresponents a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, escombraries,
clavegueram, i cementiris per l’exercici 2017.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar els padrons fiscals presentats pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal
del Baix Empordà, corresponents a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, escombraries,
clavegueram i cementiris per l’exercici 2017.
Segon.- Aprovar la data de cobrament d’aquests tributs entre el dia 1 d’abril a 1 de juny de
2017.
Tercer.- Publicar els edictes informatius de l’exposició pública dels padrons fiscals i de les
dates de cobrament en els taulers d’anuncis de la corporació, i a les cartelleres de la Tallada,
Canet, Tor i Marenyà, per a la seva difusió.

Resultat: per Unanimitat
4.0.- LIQUIDACIO PRESSUPOST 2016
Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016.
Atesa la necessitat de procedir a la liquidació del pressupost d’aquest ajuntament corresponent
a l’exercici de 2016.
Atès l’informe d’intervenció de 28 de febrer de 2017.
Atès el decret d’alcaldia núm.8/2017, de 28 de febrer de 2017, amb el contingut següent:
“D’acord amb l’article 191 del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, el Pressupost es liquidarà el 31 de desembre, quedant
a càrrec de la Tresoreria els ingressos i pagament pendents. Tanmateix, l’art. 89 del RD
500/1990 diu literalment que “el tancament i la liquidació dels Pressupostos de l’Entitat Local i
dels Organismes autònoms d’ella dependents s’efectuarà, en quant a la recaptació de drets i
pagaments d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural”.
La liquidació del Pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de l’exercici
següent, tal i com determinen els articles 191.3 del text refós de la llei de les hisendes locals i
89.2 del RD 500/1990.

Finalment el President de l’Entitat Local, previ informe de la Intervenció, aprovarà la liquidació
del Pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels Pressupostos dels Organismes
autònoms d’ella dependents (90.1 RD 500/1990), donant-ne compte al Ple en la primera sessió
que se celebri (art. 193.4 del TRLHL i 90.2 RD 500/1990.
I vist l’informe favorable de la intervenció de Fons,
DISPOSO
Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2016, de conformitat amb
el detall que a continuació s’indica:
Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses

725.674,03

Modificacions de despeses

143.008,91

Pressupost definitiu de despeses

868.682,94

Obligacions reconegudes

717.369,02

Operacions de corrent

611.201,58

Operacions de capital

106.167,44

Pagaments realitzats
Reintegrament de pagaments

598.325,50
3.462,90

Pagaments líquids

594.862,60

Obligacions pendents de pagament

122.506,42

2.Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament a l’inici de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l’exercici

58.602,05

598,48
57.460,57
543,00

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 123.049,42 €
Respecte al pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos

725.674,03

Modificacions d’ingressos

143.008,91

Pressupost definitiu d’ingressos

868.682,94

Drets reconeguts nets

822.204,03

Operacions de corrent

716.007,76

Operacions de capital

106.196,27

Drets recaptats
Devolució d’ingressos

721.895,24
8.073,92

Recaptació líquida

713.821,32

Drets pendents de cobrament

108.382,71

2. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de
l’exercici
Drets anul.lats
Drets cancel·lats
Drets recaptats
Drets pendents de cobrament al final de
l’exercici

580.872,15

0,00
26.208,00
494.349,26
60.314,89

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 168.697,60 €
Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V ................................................................. 716.007,76
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV...................611.201,58
_______________________________________________________
(a) Operacions corrents......................................................................................... 104.806,18

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII .................................................... ......... 106.196,27
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII ...................... 97.842,36
_______________________________________________________________
(b) Operacions de capital .......................................................................................... 8.353,91

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) .............................................. 113.160,09

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII ................................................................................ 0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII .................................................................. 0,00
_______________________________________________________________
2. ACTIUS FINANCERS .................................................................................................. 0,00

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX .................................................................................. 0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX ............................................................ -8.325,08
________________________________________________________________
3. PASSIUS FINANCERS ........................................................................................ -8.325,08

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3).. 104.835,01

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI

- Desviacions positives de finançament.. ........................................................................ 0,00
+ Desviacions negatives de finançament .......................................................................... 0,00
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals ................................. 88.398,52

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) ................................ ............... 193.233,53
Tal i com estableix l’article 97 del Reial Decret 500/90, el resultat pressupostari s’ha d’ajustar,
d’una banda, amb les obligacions finançades amb romanent de tresoreria per a despeses
generals, i d’una altra, amb les diferències de finançament derivades de les despeses amb
finançament afectat.
Romanents de crèdit:
Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per a despeses que
l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja
reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 del
mateix text refós, que és podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients
recursos financers:
-

Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com
transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.

-

Els crèdits que estiguin compromeses
Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de forma
obligatòria.
El total de romanents de crèdit a 31/12/2016 ascendeix a un total de 151.313,92 €, dels quals
111.182,19 són compromesos i 40.131,73 € són disponibles, no compromesos
Romanent de tresoreria:
1. FONS LÍQUIDS A TRESORERIA
A FINALS DE L’EXERCICI .........................................................................363.472,70
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI: ........................................................................265.316,50
Del pressupost corrent .................................................................................108.382,71
De pressupostos tancats .............................................................................. 60.314,89
D’operacions no pressupostàries ...............................................................96.618,90

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI: .........................................................................217.787,03
Del pressupost corrent .................................................................................122.506,42
De pressupostos tancats ........................................................................ 543,00
D’operacions no pressupostàries .................................................................. 94.737,61

4. PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ ............................................................ 25.803,23
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva ...................................0,00
+ Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva .................................. 25.803,23

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4):..............................................436.805,40

- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT .......................................................... ...............0,00
- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT................................. ............................... 29.019,55
______________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS.. 407.785,85

D’acord amb l’article 101.1 RD 500/1990 i la Regla 349 de la ICAL, el Romanent de Tresoreria
s’obté de la suma dels fons líquids de Tresoreria i les obligacions pendents de pagament,
deduint els drets pendents de cobrament.
Veure llistat dels deutors pendents de cobrament.
Veure llistat dels creditors pendents de pagament.
El Romanent de tresoreria total ascendeix a 436.805,40 €, el qual està composat per 29.019,55
€ de saldos de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA de 407.785,85 €, és romanent de
tresoreria per a despeses generals.
En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha obtingut un Romanent
de Tresoreria POSITIU.
El càlcul del saldo de dubtós cobrament, tot i que en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que modifica el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix, afegint
un nou artícle 193 bis pel càlcul dels drets de díficil o impossible recaptació. Aquest càlcul és
als efectes exclusivament d’elaborar l’informe del Ministeri, els percentatges a aplicar a efectes
comptables són els recomenats per la Direcció General de Política Financera, en funció de
l’antiguitat dels drets pendents de cobrament dels capítols 1 a 3.
Per tant, el càlcul del saldo de dubtós cobrament de la liquidació del 2015 és el següent:
ANY

IMPORT

%

PROVISIÓ

2016

44.767,09

10,00

4.476,71

2015

19.742,92

30,00

5.922,88

2014

9.210,87

60,00

5.526,52

2013

4.342,11

90,00

3.907,90

9.185,54 100,00

9.185,54

resta exercicis

29.019,55
Ràtio Estalvi net i deute viu

Nota:
(1) capital pendent d'amortitzar a la data de referència
(2) tipus d'interès nominal vigent a la data de referència en tant per un.
(3) termini que manca per al venciment, en anys, arrodonint a l'enter superior

DATA DE REFERÈNCIA:

31-12-2016

Op.financeres a ll/t

(1)

(2)

(3)

ANUALITAT
TEÒRICA

Sense prestecs

Deute viu llarg term.

0,00

Anualitat teòrica total

0,00

Deute viu a curt termini (operacions vigents de tresoreria)

(a la data de
64.850,92 referència)

Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i5):Drets rec.nets

(últim exercici
716.007,76 liquidat-2016)

-Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i 4): Oblig.recon.netes

(últim exercici
597.485,61 liquidat-2016)

Estalvi net

(a la data de
118.522,15 referència)

RATIO LEGAL DE L'ESTALVI NET

(a la data de
16,55% referència)

RATIO DE CÀRREGA FINANCERA

(a la data de
0,00% referència)

RATIO LEGAL DEL DEUTE VIU

(a la data de
9,06% referència)

El ràtio legal d’estalvi net és positiu del 16,55%, i el ràtio legal del deute viu és de 9,06%
Compliment dels criteris d’estabilitat pressupostària
El grau de compliment en la liquidació del pressupost de la situació d’estabilitat pressupostària
previst a la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera és la
següent:
Per determinar l’estabilitat pressupostària, referida sempre a les unitats locals consolidades
(entitat local, organismes autònoms i ens dependents) es pot aplicar el següents càlcul
orientatiu:
Suma dels capítols 1 a 7 d’ingressos – suma dels capítols 1 a 7 de despeses.
L’anàlisi de les dades a 31-12-2016 és el següent:
DRETS RECONEGUTS NETS
CAP DENOMINACIÓ
1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

OBLIGACIONS RECONEGUDES

IMPORT

CAP DENOMINACIÓ

276.031,01 1
7.537,87 2

IMPORT

Despeses personal

176.409,68

Desp.corrents b. i s.

390.900,85

3

Taxes i altres ingressos

247.135,86 3

Despeses financeres

13.715,97

4

Transf. corrents

178.702,44 4

Transf. corrents

30.175,08

5

Ingressos patrimonials

6

Alienació d’inv. reals

28.993,85 6

7

Transf. De capital

77.202,42

TOTAL

6.600,58 5

0,00
Inversions reals

822.204,03

TOTAL

97.842,36

709.043,94

Tal com s’observa la liquidació de la corporació es troba en una posició de superàvit
(113.160,09€). Amb els ajustaments practicats sobre la base de les dades del capítols 1 a 7
de l’ estat de les despeses i dels ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat
Nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals, (veure informe
d’avaluació del detall d’aquests ajustaments) es desprèn que aquesta entitat S’AJUSTA al
compliment del principi d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 3 i 11 de la LOEPSF i
es troba en una posició de superàvit (+74.939,36 €), computada en termes de capacitat de
finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals
i Regionals.
Segons l’article 23 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei General d’ Estabilitat Pressupostària, practicada la liquidació del
pressupost, serà condició suficient que s’incompleixi l’objectiu d’estabilitat perquè neixi
l’obligació d’elaborar un pla econòmic-financer, computant-se el termini d’elaboració i
presentació al Ple d’1 mes, i termini màxim d’aprovació per aquest de 2 mesos, termini de
posada en marxa des de l’incompliment de 3 mesos.
Segon.- DONAR-NE compte al Ple Corporatiu en la primera sessió ordinària que se celebri.
Tercer.- Trametre un exemplar a la Delegació d’hisenda a Girona i a la Delegació del govern a
Girona de la Generalitat de Catalunya”

El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següent
ACORD:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret d’alcaldia núm.8/2017, de 28 de febrer de
2017, de liquidació del pressupost 2016.-

Resultat: per Unanimitat
5.0.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A
DECIDIR
Antecedents:
Moció formulada per l’Associació de Municipis per la Independència, AMI, segons la qual:
El poble català, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’auto
governar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota
la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.

Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en
el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat
de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les manifestacions massives
del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de
setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament de
Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de
Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una
consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel
Parlament el passat 23 de gener de 2013.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap a
la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent,
presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de
persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals,
cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la
corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica
de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el
que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble,
recollida en tots els tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes.
Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma
www.dretadecidir.cat
Segon.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a
aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta sobre el
futur polític de Catalunya.
Tercer.- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
Resultat: per Unanimitat
6.0.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Antecedents:
Moció formulada per l’Associació de Municipis per la Independència, AMI, segons la qual:
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena,
Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González,
Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui,
Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història,
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una
gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a
favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès
com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne
de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.

Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin
per a l’articulació d’aquest Referèndum.

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament proposa igualment en aquest Ple llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a
Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Per tot això, el Ple, per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà al PACTE NACIONAL
PEL REFERÈNDUM.
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
Resultat: per Unanimitat
7.0.- FUNCIONS DE TRESORERIA
A SECRETARIA INTERVENCIO. ACORD DE
RATIFICACIÓ DEL DECRET 11/2017 DE LES MODIFICACIONS LEGALS DE LA FIGURA
DEL TRESORER.
El BOE del 12 de setembre de 2015 publica el Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel
qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i
s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia.
L'esmentat Reial Decret Llei, que ha entrat en vigor el 12 de setembre, modifica l'article 92 bis
de la Llei 7/1985, en el sentit d'atribuir les funcions de tresoreria a la subescala de secretariaintervenció sense preveure cap règim transitori.
Segons l’exposició de motius del Reial Decret Llei, en relació al règim de
funcionarisd’administració local amb habilitació de caràcter nacional per a les funcions de
tresoreria, urgeix aprovar una reforma legislativa que permeti atribuir l’exercici d’aquestes
funcions a la subescala de secretaria-intervenció, en la línia de professionalització d’aquestes
funcions introduïda per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.

Vist el decret d’Alcaldia 11/2017, de 17 de març, el qual transcrit literalment diu el següent:
“Conforme la D.T 7ª de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local, mentre no entri en vigor el Reglament previst a l’article 92 bis de la
LBRL, manté la seva vigència la normativa reglamentària referida als funcionaris inclosos en
l’àmbit d’aplicació del mateix article: Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de
llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
L'article 3 del Reial decret‐llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit al pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en
matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, modifica l'apartat 2 de l'article 92 bis de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local en els següents termes:
«L'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional se
subdivideix en les següents subescales:
a) Secretaria, a la qual corresponen les funcions contingudes a l'apartat 1.a) anterior.
b) Intervenció‐tresoreria, a la qual corresponen les funcions contingudes a l'apartat 1.b).
c) Secretaria‐intervenció a la qual corresponen les funcions contingudes als apartats 1.a) i
1.b).»
Aquesta modificació implica que des de l'entrada en vigor del Reial decret‐Llei (13 de setembre
de 2015), els funcionaris pertanyents a la Subescala de Secretaria-Intervenció tenen atribuïdes
per igual les funcions de secretaria, comprensives de la fe pública i l'assessorament legal
preceptiu, de control i la fiscalització interna de la gestió econòmic‐financera i pressupostària, i
de comptabilitat, tresoreria i recaptació, no podent ser exercides aquestes funcions per
Regidors.
En tant no existeixi un desenvolupament reglamentari que reguli el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i d'acord amb els criteris de la
Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, l'acompliment de funcions de tresoreria en
municipis de menys de 5.000 habitants podrà articular-se mitjançant alguna de les següents
possibilitats:
• Mitjançant agrupació de tresoreria, que hagi estat establerta per la respectiva Comunitat
Autònoma;
• Mitjançant un lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació de caràcter nacional;
• Mitjançant la Diputació Provincial o entitats equivalents o Comunitat Autònoma Uniprovincial
que assumeixi aquestes funcions a través dels seus serveis d'assistència tècnica;
• Mitjançant un altre funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
pertanyent a un altre Municipi, a través de l'acumulació de funcions amb el seu lloc habitual.
• De forma transitòria, amb la finalitat de garantir l'actuació de l'Entitat Local respectiva, en
aquells casos en què no sigui possible aplicar cap dels criteris anteriorment assenyalats, i en
tant s'articuli algun d'ells, la mateixa persona podrà exercir les funcions de secretaria,
intervenció i de tresoreria.
En aquest mateix sentit, els secretaris interins que actualment exerceixin els llocs de secretaria,
classe tercera en Ajuntaments i Agrupacions de Municipis constituïdes per a tal fi, podran
seguir exercint, igualment, les funcions de tresoreria, com a pròpies d'aquests llocs.
Sense perjudici de l'anterior, transitòriament, fins al 31 de desembre de 2016, d'acord amb la
Disposició Transitòria Setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administració Local, quan en les Corporacions Locals la població de les quals
sigui inferior a 20.000 habitants quedi acreditat mitjançant informe al Ple, la impossibilitat que
les funcions de tresoreria i recaptació siguin exercides per un funcionari d'Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional, ja sigui amb caràcter definitiu, provisional, acumulació o
agrupació, aquestes funcions podran ser exercides per funcionaris de carrera de la Diputació

Provincial o entitats equivalents, d'acord amb el previst en l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, o quan quedi acreditat que això no resulta possible, per funcionaris de carrera que
prestin serveis en la Corporació Local.
En tots dos casos, hauran de ser funcionaris de carrera i actuaran sota la coordinació de
funcionaris del grup A1 de les Diputacions Provincials o entitats equivalents.
Atès que a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà exerceix les funcions de Secretaria–
Intervenció la Sra. Raquel Batlle Casas.
Vist l’acord del Ple de data 17 de juny de 2015, pel qual es nomenava tresorer de la corporació
a la Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull , regidora de l’ajuntament.
Per tot el que s’exposa,
RESOLC,
Primer.- Deixar sense efectes l’acord del Ple pres en data 17 de juny de 2015, pel qual es
nomenava tresorer de la Corporació la Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull en motiu dels canvis
normatius exposats als antecedents d’aquesta resolució.
Segon.- Demanar a la Diputació de Girona perquè assumeixi, mitjançant funcionari/ària de
carrera, les funcions de tresoreria de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
Tercer.- Assumir transitòriament les funcions de tresoreria fins a resposta de la Diputació de
Girona o en cas de manca d’aquesta per part de la Sra. Raquel Batlle Casas , Secretària –
Interventora de la corporació.
Quart.- Notificar la present resolució a la Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull i a la Sra. Raquel
Batlle Casas i a la Diputació de Girona als efectes oportuns.
Cinquè.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple en la pròxim sessió ordinària que es
celebri.”
Per tot lo anteriorment exposat , el Ple, per unanimitat adopta els següents acords:
Primer.- DONAR COMPTE al Ple de la modificació legislativa introduïda pel Reial Decret Llei
10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i
d'estímul a l'economia.
Segon.- REVOCAR les funcions de tresorera de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà a la
regidora d’Hisenda, la Sra.Maria Dolors Guàrdia Gasull, les quals són assignades a la
funcionària, la Sra. Raquel Batlle Casas, actual Secretària Interventora.
Tercer.- ASSIGNAR al lloc de treball de Secretaria Intervenció i Tresoreria , tal i com es va
preveure en l’aprovació de la relació de llocs de treball aprovada per Ple de 23 de desembre de
2016, el nivell 28 de complement específic que consta a la taula aprovada pel Ple d’aquest
mateix dia, ajustant-lo al nou nomenament i conseqüents atribucions i responsabilitats
assignades, per tal de procedir a retribuir adientment les noves tasques assumides per la Sra.
Raquel Batlle Casas, Secretària Interventora d’aquest Ajuntament.
Quart.- Fer efectiu el nomenament des de l’endemà de l’aprovació de la present, encara que
caldrà TRAMETRE certificat d’aquest acord a les entitats bancàries amb les quals aquest
Ajuntament disposa de comptes corrents oberts, per tal que en modifiqui els titulars signadors.
Resultat: per Unanimitat
8.0.- APROVACIO PRÈVIA PROJECTE ACUTACIÓ ESPECIFICA PARETA RUBAU SL

Antecedents:
En data 31 de maig de 2016, amb registre d’entrada núm. 993/16, es va presentar instància
sol·licitant l’aprovació del projecte d’actuació específica promoguda per Pareta Rubau, SL,
aportant a l’efecte el Projecte d’actuació específica de reforma i ampliació de cobert agrícola a
Tor i l’Estudi d’impacte i integració paisatgística redactats per Manel Falcó Huguet i Josep Mª
Falcó Huguet Arquitectes en data Abril de 2016.
L’Arquitecta assessora municipal, Sandra Fernàndez Soteras, va emetre informe previ
favorable a la tramitació de l’expedient, per ajustar-se el projecte a les normes fixades pel
POUM vigent .
L’expedient de tramitació de l’expedient (103/2016) es va exposar al públic per termini d’un mes
a comptar des de la data de publicació de l’anunci en el BOP núm. 163, de 26 d’agost, sense
que durant aquest termini es presentessin al·legacions.
D’acord amb el Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística es van sol·licitar els
informes següents:
-Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de data 28 de juliol de 2016, que
estableix les següents recomanacions:
· la realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les
directrius actuals del Código Técnico de la Edificación CTE.
· prendre les mesures adequades durant i posteriorment a l’execució d’excavacions o
talussos per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.
· evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Si la zona inclou talussos
naturals o artificials l’estudi geotècnic ha d’incloure l’anàlisi d’estabilitat dels talussos, ja
que es poden veure afectats per un desenvolupament progressiu s’inestabilitzacions
locals en forma de moviments de massa o de despreniments.
· evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents.
Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar estructures, i es poden generar
assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues.
-Informe favorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, de data 3 d’agost de 2016.
-Informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de data 5 de
juliol de 2016.
-Informe favorable de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona, de data 21
de juliol de 2016.
-Informe del Servei Territorial de Carreteres a Girona, de data 31 d’octubre de 2016, d’acord
amb el qual:
· el projecte d’urbanització ha de recollir l’obligació per part del promotor, del compliment de
la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Si es produís
contaminació acústica de la via, el promotor haurà d’executar les mesures adients per
solucionar-ho, dins dels costos finals d’urbanització.

· el projecte d’urbanització ha de recollir l’obligació per part del promotor, del compliment de
la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del
medi nocturn. El sistema d’il·luminació definit en el projecte d’urbanització no afectarà
negativament als usuaris de la carretera. Si es produís enlluernament en la via, el promotor
haurà d’executar les mesures adients per solucionar-ho, dins dels costos finals
d’urbanització.
-Informe favorable de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, de data 5 de desembre de 2016.
En data 17 de juny de 2016 es va sol·licitar el corresponent informe a l’Agència Catalana de
l’Aigua, sense que a data d’avui hagi estat remès a l’ajuntament. D’acord amb el que determina
l’article 52.3 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística els informes sol·licitats
s’han d’emetre en el termini màxim d’un mes, transcorregut el qual sense que s’hagin emès es
pot continuar la tramitació del procediment.
Fonaments jurídics:
-Article 53.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística, segons el qual En el termini de tres mesos des de la data
en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre municipal, atesos el resultat de la informació
pública i les conclusions dels informes sol·licitats, l’òrgan municipal competent ha d’aprovar el
projecte d’actuació específica amb caràcter previ a la seva tramesa a la comissió territorial
d’urbanisme competent per a la seva aprovació definitiva o denegar-ne l’aprovació.
-Article 54.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística, segons el qual L’administració municipal ha de trametre l’expedient
tramitat complet a la comissió territorial d’urbanisme competent per a la seva resolució definitiva
en el termini de deu dies des de l’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica
corresponent.

-Article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons el
qual correspon, en tot cas, al Ple municipal en els ajuntaments:
c) l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació
urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol
d’aquests instruments.

Per tot això, el Ple , per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR prèviament el projecte d’actuació específica de reforma i ampliació de
cobert agrícola a Tor, promogut per Pareta Rubau, SL, d’acord amb el projecte i l’estudi
d’impacte i integració paisatgística redactats per Manel Falcó Huguet i Josep Mª Falcó Huguet
Arquitectes.

Segon.- REMETRE còpia del projecte d’actuació específica per duplicat i amb diligència
d’aprovació prèvia per part de l’ajuntament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per
a la seva aprovació definitiva.
Tercer.- INFORMAR del present acord al promotor del projecte d’actuació específica, Pareta
Rubau, SL, per al seu coneixement, informant-lo igualment de les recomanacions formulades
per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i de les obligacions que haurà de contenir el
projecte d’urbanització d’acord amb l’informe del Servei Territorial de Carreteres de Girona.
Resultat: per Unanimitat
9.0.- APRÓVACIÓ DEFINITIVA PLA ESPECIAL TALLER MECÀNIC ROURA
VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC AMPLIACIÓ TALLER
MECÀNIC JORDI ROURA FIGUERAS.
Antecedents:
El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 10 de maig de 2016, va acordar aprovar la verificació
del text refós del Pla Especial urbanístic ampliació taller mecànic situat al Polígon 3, parcel·la
161, promogut per Jordi Roura Figueras, i trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona per a la seva aprovació definitiva.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 22 de juliol de 2016, va considerar
que en el text refós verificat s’havien complimentat part de les prescripcions fixades en l’acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 30 de setembre de 2015 i, a l’efecte, va acordar:
1.- aprovar definitivament el Pla especial urbanístic ampliació taller mecànic, promogut per
Jordi Roura Figueras i tramés per l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà, supeditant-ne la
publicació al DOGC i consegüent efectivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
-El PEU ha de regular normativament la implantació de l’edificació destinada a usos industrials,
cal eliminar l’apartat 7 de la normativa referent a l’àmbit residencial.
-El document ha d’establir normativament, d’acord amb l’article 54.3 i 54.4 de la Llei
d’urbanisme, que l’autorització per part de l’ajuntament resta supeditada a:
· la constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la situació
alterada al seu estat original.
· la condició resolutòria que els compromisos acceptats (desmuntar o enderrocar,
sense dret a percebre cap indemnització) pels interessats siguin també acceptats
expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les
obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els
succeeixin.
· Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals,
acceptades expressament pels destinataris, s’han de fer constar en el Registre de la
Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització o
llicència resta supeditada a aquesta constància registral.
-La integració paisatgística d’arbrat al llarg de tota la parcel·la en el seu front sud-est s’ha
d’incloure en el plànol 5 “arbrat i pavimentació”.
-Cal incloure a la normativa del PEU les consideracions resultants de l’informe de l’ACA de data
8 de juliol de 2016.

Formulat un nou text refós per part del promotor el novembre de 2016, aquest va ser informat
desfavorablement per l’arquitecte assessora municipal, Na Sandra Fernàndez Soteras, en data
13 de desembre de 2016.
En data gener de 2017 el Sr. Robert Guàrdia Gasull va presentar en format CD un nou text
refós del Pla Especial urbanístic ampliació taller mecànic, incorporant totes les prescripcions
determinades per la Comissió Territorial d’Urbanisme i l’Agència Catalana de l’Aigua.
D’acord amb l’informe emès per l’arquitecta assessora municipal, Na Sandra Fernàndez
Soteras, en data 17 de gener de 2017, el nou text refós s’ha ordenat correctament i ha inclòs
les prescripcions fixades a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 30 de setembre de
2015 i que no es recollien en el text refós de novembre de 2016. A l’efecte, emet informe
favorable per a la seva tramitació.
Fonaments jurídics:
-

Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-

Decret 64/2014, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.

Per tot això, el Ple, per unanimitat, adopta el següent
ACORD:
Primer.- VERIFICAR el Text Refós del Pla Especial urbanístic ampliació taller mecànic, situat al
Polígon 3, parcel·la 161, i promogut per Jordi Roura Figueras, un cop incorporades les
prescripcions fixades per l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu informe de data 8 de juliol de
2016 i per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en acord adoptat en la sessió de data
22 de juliol de 2016, i informat favorablement per l’arquitecta assessora municipal, Na Sandra
Fernàndez Soteras, en informe de data 17 de gener de 2017.
Segon.- REMETRE dues còpies diligenciades del text refós aprovat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona per al seu vistiplau i per tal de que procedeixi a la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva en el DOGC per a la seva executivitat.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al promotor del Pla Especial Urbanístic ampliació taller
mecànic, Sr. Jordi Roura Figueras, informant-lo que l’eficàcia de l’autorització o llicència per al
desenvolupament de l’activitat queda supeditada a la constància registral de la inscripció en el
Registre de la Propietat de les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres
provisionals, d’acord amb el que determina l’aprovació definitiva de la Comissió Territorial
d’Urbanisme.

Resultat: per Unanimitat
10.0.- MODIFICACIO ORDENANÇA NUM.15 TAXA PISCINA
MODIFICACIÓ I APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15,
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL, LES
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I EL MATERIAL DE TITULARITAT MUNICIPAL
Text de l’acord:
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
El Ple, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de
la taxa per la utilització de la piscina municipal, les instal·lacions municipals i el material de
titularitat municipal, amb les modificacions que s’expressen íntegrament a continuació:
“Article 3. Quantia.
La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança seran les següents:
A) Piscina Municipal :
1.- TEMPORADA PISCINA D’ESTIU 2017
Entrades individuals
Menors de 3 anys

Gratuïta

De 3 a 12 anys

Feiners: 5 euros
Festius: 6 euros

Adults (més de 13 anys)

Feiners: 7 euros
Festius: 8 euros

Jubilats (més de 65 anys)

5 euros

Casals i entitats esportives

3,5 euros (cada persona)

Abonaments mensuals
Abonament de Juliol: del 24 de juny al 31 de juliol
Abonament d’Agost: de l’1 d’agost al 10 de setembre
Individual

90 euros

Família ( 2/3 persones)

120 euros

Familiar (4/5 persones)

150 euros

Abonaments de temporada
Individual

110 euros

Família ( 2/3 persones)

165 euros

Familiar (4/5 persones)

225 euros

Cursets de natació i activitats aquàtiques
Preu curset natació (abonats piscina)

65 € mensuals

Preu curset natació (no abonats piscina)

85 € mensuals

Activitat aquàtica dirigida (AIGUAGYM: 3
dies setmana)

50 € mensuals

Duplicat del carnet soci en cas de pèrdua o
dany

Quota única 3 ,00 €

*Les persones empadronades o que paguin algun tribut al municipi de la Tallada d'Empordà
gaudiran d'abonaments de temporada subvencionats fins un màxim del 10% per l'Ajuntament.
Tots els abonaments contractats entre el 24 de juny i el 2 de juliol, comptaran amb un
descompte addicional del 10%.
Els abonaments seran personals i intransferibles. L’abonament de família podrà ser únicament
i exclusivament contractat per Avis i néts o bé Pares i fills. Caldrà acreditar el grau de
parentesc.
El carnet de soci que dóna accés a la instal·lació de la piscina és gratuït. No obstant, en cas de
pèrdua o dany del document, s’aplicarà la taxa establerta a aquest efecte en l’Annex de tarifes.
Aquesta taxa no serà exigible quan es justifiqui documentalment la sostracció del carnet.
En el cas dels carnets d’ús diari, caldrà dipositar una fiança de 3 euros, que es retornarà en el
moment de devolució de la targeta.
S’estableixen els següents preus públics per el servei de bar a la guingueta de la piscina
municipal:
- Aigua 33cl : 1 €
- Aigua 1,25L : 2 €
- Refresc: 1,50 €
- Cervesa: 1,50 €
- Sucs: 1,50 €
- Cervesa sense alcohol 1,50 €
- Cafè amb llet:1 €
- Tallat: 1 €
- Cafè sol (normal o descafeïnat) 1 €
- Snack: 1 €
- Olives: 1 €
- Bossa gominoles: 1 €
- Xupa-xup 0,30€
- Pastes (segons producte) : a partir 1 €
- Gelats (segons producte): a partir 1 €
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat acord mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Tauler d’anuncis virtual de l’Ajuntament (web: http//www.latallada.cat), durant
un termini de trenta dies, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimen oportunes. Transcorregut el període d’exposició

pública sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament
aprovat.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, una vegada
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, i el text de les modificacions
d’aquesta ordenança fiscal.
Resultat: per Unanimitat
11.0.- NOVA ORDENANÇA REGIM COMUNICACIO OBRES MENORS. APROVACIÓ
PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TRAMITACIÓ DE
DETERMINADES OBRES MENORS PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA I
OBERTURA D’ESTABLIMENTS I ACTIVITATS.
Antecedents:
Per part de secretaria de l’ajuntament s’ha obert expedient per a la tramitació i aprovació de
l’Ordenança municipal sobre la tramitació de determinades obres menors pel procediment de
comunicació prèvia i obertura d’establiments i activitats.
Amb aquesta ordenança es pretén simplificar i agilitzar els procediments per a la realització de
determinades obres menors i facilitar l’establiment o exercici de les activitats que s’hi recullen.
D’acord amb la legislació vigent, es pot substituir la necessitat d’obtenir llicència urbanística per
una comunicació prèvia de la persona interessada davant de l’administració municipal per a
l’execució de determinades obres respecte de les quals no sigui necessària la presentació d’un
projecte o per a l’exercici d’activitats no classificades i altres actuacions que prevegin les
esmentades ordenances fiscals.
Igualment, s’eliminen els supòsits d’autorització o llicència municipal prèvia per a l’obertura
d’establiments comercials i altres, sempre que tinguin una superfície de fins a 300 m 2, així com
per a les obres vinculades a aquestes activitats, sempre que no requereixin la redacció d’un
projecte. L’autorització municipal o llicència es substitueix per un règim de control ex post basat
en una declaració responsable.
Les obres sotmeses a comunicació prèvia són les seguidament detallades:
1-Obres a l’interior d’habitatges, locals o elements comuns de pressupost inferior a 12.000,00€
que no modifiquin la distribució, ni l’estructura ni la façana, i que no s’efectuïn en edificacions
catalogades pel Catàleg de Masies i Cases Rurals de La Tallada d’Empordà:
a. Fer obres de millora de cuines, lavabos, o altres elements que no suposin alteracions
en la distribució interior de l’habitatge.
b. Arrebossar, enguixar o pintar parets i sostres interiors.
c. Enrajolar parets interiors.
d. Canviar paviments o peces de graó.
e. Canviar o reparar instal·lacions interiors d’aigua, electricitat, calefacció, clavegueram,
telecomunicacions, climatització.
f. Col·locar o repara cel-rasos, motllures o altres ornaments interiors.
g. Reparar o substituir baixants d’aigües pluvials, sempre que no sigui necessari instal·lar
bastida, excepte en les façanes principals.
h. Canviar portes, finestres o persianes de la façana sense modificar les dimensions de
l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana, prèvia consulta, en tot cas, amb els serveis
tècnics de l’ajuntament.
i. Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats.
j. Col·locació de reixes en obertures existents i baranes de balcó, prèvia consulta, en tot
cas, amb els serveis tècnics de l’ajuntament.

2-Obres vinculades al condicionament d’establiments comercials de superfície inferior a 300
metres quadrats, les activitats dels quals es controlaran per un règim de control ex post basat
en una declaració responsable del titular de l’activitat, d’acord amb el què determina el Reial
Decret-Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i
determinats serveis.
3-Obres a l’interior d’elements comuns que no modifiquin distribució, estructura ni façana.
4-Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat.
Juntament amb la sol·licitud segons el model establert per l’ajuntament, caldrà aportar la
documentació següent:
· Documentació que acrediti la personalitat física o jurídica del sol·licitant
· Memòria explicativa de les obres
· Pressupost d’execució
· Autoliquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i de la taxa
corresponent
· Justificant del dipòsit de la fiança de residus, si s’escau
· Contracte signat amb l’abocador autoritzat d’acceptació dels residus, si s’escau
· Fotografia de l’espai en el que es volen realitzar les obres en l’estat actual a l’execució
de les mateixes
Adoptat l’acord d’aprovació provisional per part del Ple, aquest es publicarà en el Butlletí Oficial
de la Província i s’exposarà al públic per termini de trenta dies a efectes d’examen i presentació
de reclamacions. En el cas de que no es presentin reclamacions dins es termini establert,
l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord. Si es presenten reclamacions, el Ple
les resoldrà abans de l’aprovació definitiva de l’ordenança.

Aprovada definitivament l’ordenança, es publicarà el text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província, i aquesta entrarà en vigor als quinze dies de la data de la publicació.
Fonaments Jurídics:


Article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme.



Article 64 de la llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, i 96 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.



Articles 3 i 4 del Reial Decret-Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de
liberalització del comerç i de determinats serveis.



Article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a la tramitació de
l’aprovació de l’ordenança.

Per tot això, el Ple, per unanimitat adopta el següent ACORD:
Primer.- aprovar provisionalment l’Ordenança municipal sobre la tramitació de determinades
obres menors pel procediment de comunicació prèvia i obertura d’establiments i activitats.
Segon.- publicar el present acord d’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i exposar l’expedient al públic per termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de
la publicació, a efectes d’examen i reclamacions. En el cas de no presentar-se reclamacions en
aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord plenari,
publicant-se el text íntegre de l’ordenança.
Resultat: per Unanimitat

12.0.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA PA-7 GINESTAR
Antecedents:
En data 22 de març de 2016 els propietaris-promotors van presentar a l’ajuntament sol·licitud
d’aprovació del Pla de Millora Urbana del PA-7 Ginestar, d’acord amb el projecte redactat pels
arquitectes Falcó Huguet i Joaquim Roura.
Revisat el projecte, l’arquitecta assessora municipal, Na Maria Frigola i Butiñà, en data 19
d’abril de 2016, va emetre informe inicial favorable, per ajustar-se el contingut del PA-7 a la
normativa fixada en el POUM, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en sessió de data 27 de juliol de 2011 i publicat en el DOGC núm. 6013, de 25 de
novembre de 2011.
El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 10 de maig de 2016, va acordar:
“Primer.- APROVAR inicialment el Pla de Millora Urbana PA-7 Ginestar –Tor – La Tallada
d’Empordà, redactat per Falcó Huguet / Joaquim Roura Arquitectes.
Segon.- Sotmetre’l a INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’un mes, mitjançant anunci
d’informació pública al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la seu electrònica de
l’Ajuntament de La Tallada.
Tercer.- SOL·LICITAR informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.”
D’acord amb el què determina l’article 85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aquest acord d’aprovació inicial es va publicar a la seu
electrònica de l’ajuntament i en el BOP de Girona núm. 121, de 27 de juny de 2016, restant
l’expedient exposat al públic durant el termini d’un mes a efectes d’examen i presentació
d’al·legacions.
Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions.
En data 21 de juny de 2016 es van sol·licitar informes previs a diferents organismes de la
Generalitat, d’acord amb el què determina l’article 85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Els informes emesos determinen:
-Informe dels Serveis Territorials de Carreteres a Girona del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de data 4 de juliol de 2016. Aquest informe
determina que:
*El projecte d’urbanització ha de recollir l’obligació per part del promotor, del
compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació

acústica. Si es produís contaminació acústica de la via, el promotor haurà d’executar
les mesures adients per solucionar-ho, dins els costos finals d’urbanització.
*El projecte d’urbanització ha de recollir l’obligació per part del promotor, del
compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a
la protecció del medi nocturn. El sistema d’il·luminació definit en el projecte
d’urbanització no afectarà negativament als usuaris de la carretera. Si es produís
enlluernament en la via, el promotor haurà d’executar les mesures adients por
solucionar-ho, dins dels costos finals d’urbanització.
*No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que
afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les activitats
han de complir amb allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’Administració Ambiental i el seu reglament, Decret 136/1999, de 18 de
maig.
*Per últim, prèviament a l’execució de qualsevol obra o actuació dins de la zona
d’afectació de la carretera, cal demanar la preceptiva autorització a l’organisme
encarregat de la seva explotació.
-Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 11 d’agost de 2016. Aquest informe
determina que:
*D’acord amb les determinacions anteriors s’informa favorablement el Pla de Millora
Urbana del PA-7 Ginestar del municipi de La Tallada d’Empordà, documentació
signada el febrer de 2016 pels arquitectes Manel Falcó Huguet, Josep Falcó Huguet i
Joaquim Roura.
-Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, aprovat en sessió de data 22 de
juliol de 2016. Aquest informe determina que:
“Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics i d’acord amb les consideracions efectuades,
aquesta Comissió acorda:
1.- Emetre informe, a l’efecte de l’article 87 del text refós de la Llei d’Urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, sobre el Pla de Millora Urbana del PA-7 Ginestar – Tor, promogut per José
Maria Sànchez Ortiz i altres i tramès per l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà, amb
les prescripcions següents:
1.1.- manca completar la documentació del pla de millora urbana d’acord amb
els articles 66 del TRLU i 91 del RLU.
1.2.- es recomana que el pla de millora urbana defineixi una ordenació de
l’edificació que eviti que les dues finques del sector situades a l’est d’aquest,
estiguin en situació de volum disconforme d’acord amb l’article 108 del TRLU.
2.- Assenyalar a l’Ajuntament que aquest informe és vinculant pel que fa a les
prescripcions fonamentades en motius de legalitat completats en l’article 87.4 del text
refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
3.- Indicar a l’Ajuntament que, si al llarg de la tramitació d’aquest Pla s’introdueixen
canvis substancials en el document aprovat inicialment, abans de l’aprovació definitiva
de l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe d’aquesta Comissió,
d’acord amb l’apartat 1 de l’article 87 del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.”

En resposta a l’informe emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i per tal de
donar compliment a les seves prescripcions, els arquitectes redactors van emetre informe en el
que detallen les modificacions introduïdes en el projecte, sol·licitant els propietaris la seva
aprovació definitiva per part de l’ajuntament en instància de data 4 d’octubre de 2016.
En data 7 d’octubre de 2016 l’arquitecta assessora municipal, Na Sandra Fernàndez Soteras,
va emetre informe favorable del nou projecte de Pla de Millora Urbana PMU-7 Ginestar formulat
pels arquitectes redactors, un cop incorporades les prescripcions fixades en els informes dels
Serveis Territorials de Carreteres i de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Fonaments jurídics:
-Article 81 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost:
1.- correspon als ajuntaments, sens perjudici del que estableix l’article 77.7, un cop vist
l’informe de la comissió territorial d’urbanisme competent, l’aprovació definitiva de:
b) els plans de millora urbana que afecten llur terme municipal i que són promogut
d’acord amb les determinacions d’un pla d’ordenació urbanística municipal o d’un
programa d’actuació urbanística municipal.
-Article 106 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost:
Executivitat i obligatorietat del planejament urbanístic:
1.- Pel que fa al planejament urbanístic l’aprovació definitiva del qual correspongui als
municipis, és aplicable el que estableixi la legislació de règim local.
-Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Hisendes Locals:
2.- Correspon, en tot cas, al Ple municipal en els Ajuntaments, i a l’Assemblea veïnal
en el règim de Consell Obert, les següents atribucions:
c) l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació
municipal dels plans i demés instruments d’ordenació previstos a la legislació
urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels
referits instruments.
Per tot això, que el Ple de la corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana PMU-7 Ginestar, d’acord amb el
projecte redactat en data setembre de 2016 pels arquitectes Manel Falcó Huguet, Josep Mª
Falcó Huguet i Joaquim Roura, en el que s’incorporen les prescripcions fixades en els informes
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i els Serveis Territorials de Carreteres.
Segon.- notificar el present acord d’aprovació definitiva als propietaris promotors del PMU-7
Ginestar.

Resultat: per Unanimitat

13.0.- CONVOCATÒRIA CONCURS SOCORRISTES I VIGILANTS PISCINA ESTIU 2017.

Text de l’acord:
Convocatòria i Aprovació de les bases reguladores per a la selecció del personal
temporal per la piscina municipal de la Tallada d’Empordà, per la temporada d’estiu
2017.Vistes les bases reguladores per la selecció de personal temporal per la piscina municipal de la
Tallada d’Empordà, per la temporada d’estiu 2017.
Vista la necessitat de contractar amb caràcter urgent el personal laboral temporal, vigilants i
socorristes, per la temporada d’estiu 2017
El Ple, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases reguladores per la selecció de personal temporal per la piscina
municipal de la Tallada d’Empordà, per la temporada d’estiu 2017
Segon.- Publicar anuncis de l’oferta de feina en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i cartelleres
del municipi per fer la corresponent selecció de personal. Les entrevistes es realitzaran el
dimarts 9 de maig a l’ajuntament.

Resultat: per Unanimitat
14.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
14.1.- APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚM. 1, 2 I 3 DE L’OBRA “ESPAI CANET”
Antecedents:
En data 31 de maig de 2016 l’Ajuntament va adjudicar a l’empresa OBRES I
CONSTRUCCIONS JOAN FUSTÉ, SL, amb CIF núm. B17351081, el contracte d’obres per
l’execució de les obres descrites en el projecte “Espai Canet”, resultant el preu d’adjudicació
102.374,20€ IVA inclòs.
El projecte Espai Canet està inclòs en el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de
Catalunya, Programa Específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona, anualitat
2016, número d’actuació AC/12885-DG/16.
En data 30 de novembre de 2016 es va emetre la certificació d’obres número 1,
corresponent a les obres executades durant el mes de novembre de 2016, per import de
DINOU MIL SEIXANTA-DOS AMB SEIXANTA-SIS EUROS (19.062,66€), IVA inclòs.
En data 13 de gener de 2017 es va emetre la certificació d’obres número 2,
corresponent a les obres executades durant el mes de desembre de 2016, per import de VINTI-VUIT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET AMB VINT-I-UN EUROS (28.437,21€), IVA inclòs.

En data 3 de febrer de 2017 es va emetre la certificació d’obres número 3,
corresponent a les obres executades durant el mes de febrer de 2017, per import de VINT-IVUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA AMB VUITANTA-DOS EUROS (28.660,82€), IVA inclòs.
Fonaments jurídics:
-

Article 232.1 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, segons el qual als efectes del
pagament, l’administració expedirà mensualment, en els primers deu dies següents
al mes que correspongui, certificacions que comprenguin l’obra executada durant
aquest temps.

Per tot això, el Ple, per unanimitat adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- aprovar la certificació d’obres núm. 1 del projecte Espai Canet, emesa per
l’adjudicatària Obres i Construccions Joan Fusté, SL en data 30 de novembre de 2016,
corresponent a les obres executades durant el mes de novembre de 2016, per import de
DINOU MIL SEIXANTA-DOS AMB SEIXANTA-SIS EUROS (19.062,66€), IVA inclòs.
Segon.- aprovar la certificació d’obres núm. 2 del projecte Espai Canet, emesa per
l’adjudicatària Obres i Construccions Joan Fusté, SL en data 13 de gener de 2017,
corresponent a les obres executades durant el mes de desembre de 2016, per import de VINTI-VUIT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET AMB VINT-I-UN EUROS (28.437,21€), IVA inclòs.
Tercer.- aprovar la certificació d’obres núm. 3 del projecte Espai Canet, emesa per
l’adjudicatària Obres i Construccions Joan Fusté, SL en data 3 de febrer de 2017, corresponent
a les obres executades durant el mes de febrer de 2017, per import de VINT-I-VUIT MIL SISCENTS SEIXANTA AMB VUITANTA-DOS EUROS (28.660,82€), IVA inclòs.
Quart.- remetre còpia de les certificacions aprovades, juntament amb el compte
justificatiu, a la Diputació de Girona per a la seva tramitació, a l’estar el projecte inclòs en el
Programa Específic de Cooperació Municipal del Pla Únic d’Obres i Serveis, anualitat 2016,
núm. d’actuació AC/12885-DG/16.
Cinquè.- notificar el present acord d’aprovació de les certificacions d’obra número 1, 2 i
3 a Obres i Construccions Joan Fusté, SL per al seu coneixement.
Resultat: per Unanimitat
14.2.- INFRACCIO GOS PERILLOS DOGO ARGENTI.
Vist que amb data 9 de desembre de 2016 va tenir entrada en aquest Ajuntament denúncia
dels Mossos d’Esquadra de la Bisbal d’Empordà en què es posava en coneixement d’aquesta
corporació que el passat dia 27 de novembre de 2016 un dogo argentí, gos de raça
potencialment perillosa i que no consta registrat en aquest Ajuntament, passejava pel municipi
deslligat i sense morrió.
Vist que per Provisió de l’Alcaldia de data 1 de febrer de 2017 es va disposar que per part de la
Secretaria s’emetés informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per a dur a

terme la tramitació del corresponent expedient sancionador per infracció de l’Ordenança
municipal reguladora de la tinença d’animals en el terme municipal de la Tallada de l’Empordà i
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.

Vist que el gos passejava amb la Sra. Maria Antonia Romaña Autran amb domicili al carrer
Major núm. 10 de la Tallada de l’Empordà. D’acord amb la denúncia dels Mossos d’Esquadra
de la Bisbal d’Empordà la propietària és la Sra. Romaña però d’acord amb la documentació
aportada és el Sr. Alejandro Rodés Romaña.
Vist que a la denúncia tramesa es posa en coneixement d’aquest ajuntament que l’animal
disposa de cartilla, vacunacions actualitzades i assegurances en vigor, segons els Mossos
d’Esquadra, però que un cop examinada aquesta documentació per la Secretaria municipal es
comprova que l’assegurança va ser contractada amb data 1 d’abril de 2015 i per una durada
d’un any, i com a conseqüència no seria vigent a data de la presentació a la comissaria.
Vist que també es fa constar que tot i no haver presenciat els fet cap agent de l’autoritat, en el
moment de presentar la documentació del animal, la Sra. Maria Antonia Romaña Autran va
reconèixer que els fets havien succeït.
Vist que d’acord amb l’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, és una infracció lleu no senyalitzar les instal·lacions que
alberguin gossos potencialment perillosos i tipifica com infraccions greus entre d’altres, portar
els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques.

D’acord amb l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, les infraccions lleus són sancionades amb una multa de
60,10 a 150,25 euros, les greus amb una multa de 150,25 a 1.502,53 euros, i les molt greus,
amb una multa de 1.502,53 a 30.050,61 euros.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria de data 22 de març
de 2017, i de conformitat amb l'article 43 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença
d’animals en el terme municipal de la Tallada de l’Empordà i amb l’article 13 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos en relació amb
l’article 63.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, el Ple , per Unanimitat adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Incoar expedient sancionador a la Sra. Maria Antonia Romaña Autran com a
propietària/posseïdora del dogo argentí per la comissió de dues infraccions

lleus, per no

senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos i per no inscriure el

gos al registre específic del municipi corresponent.
I dues infraccions greus, per portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques,
d’acord amb l’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos i per no disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent en
el moment dels fets.
D’acord amb l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, les infraccions lleus són sancionades amb una multa de
60,10 a 150,25 euros i les infraccions greus amb una multa de 150,25 a 1.502,53 euros.

SEGON. Nomenar com a òrgan instructor del procediment sancionador a el Regidor, el Sr.
Antoni Fernández Sandoval, sent Secretària la del mateix el de l'Ajuntament; i comunicar-los
aquest nomenament indicant que s'haurà d'estar a l'establert sobre abstenció i recusació en els
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
TERCER. Determinar que l'òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador
incoat és el Ple de l’Ajuntament de la Tallada de l’Empordà en virtut de l'article 43 de
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals en el terme municipal i amb l’article
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART. Advertir que, iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva
responsabilitat o indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció, se li aplicarà
una reducció d’un 20% sobre l'import de la sanció que pogués correspondre, sempre que deixi
constància del seu desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa
contra la sanció.
CINQUÈ. Comunicar a l'Instructor la iniciació de l'expedient d’acord amb l'article 64.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques i
donar trasllat de quantes actuacions existeixin sobre aquest tema a l'efecte de que ordeni
d'ofici, si cap, la pràctica de les proves i actuacions que condueixin a la determinació dels fets i
responsabilitats susceptibles de sanció.

SISÈ. Notificar la present resolució d'inici del procediment sancionador a la Sra. Maria Antonia
Romaña Autran, atorgant-li un termini de 10 dies hàbils perquè pugui presentar al·legacions i
proposar la pràctica de les proves que estimin pertinents, advertint-los que en cas de no
efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut d'aquest acord d'iniciació, aquest
podrà ser considerat proposta de resolució quan contingui un pronunciament precís sobre la
responsabilitat imputada.

Resultat: per Unanimitat
14.3.- APROVACIÓ DE LA DONACIÓ D’UNA DESBROSSADORA A L’ADF EL PUIG
SEGALAR.
Antecedents:
Aquest Ajuntament de La Tallada d’Empordà és propietari d’una màquina
desbrossadora marca Howard, model RS-150 M, amb número de registre 165, que els serveis
municipals fa anys que no utilitzen, i que actualment està emmagatzemada en bon estat de
conservació en el taller mecànic del municipi.
Atès que l’Associació de Defensa Forestal ADF Puig Segalar, recentment constituïda
de nou amb la participació dels municipis de La Tallada d’Empordà, Viladamat i Albons, pot fer
ús de la desbrossadora per al desenvolupament de les tasques que té encomanades per a la
prevenció dels incendis forestals.
Fonaments jurídics:
- Article 198de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i article 41 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals: la venda, gravamen o cessió de béns
seran acordats pel Ple de la Corporació.
El Ple, per unanimitat adopta el següent
ACORD:
Primer.- FORMALITZAR un contracte de donació entre aquest Ajuntament de La Tallada
d’Empordà i l’ADF Puig Segalar per a la donació i entrega a l’ADF de la desbrossadora marca
Howard, Girovator Médium model RS-150 M, juntament amb tota la seva documentació tècnica
així com totes les peces i complements de quèdisposi l’Ajuntament. La donació quedarà
sotmesa a l’obligació de que la màquina entregada sigui utilitzada per a les tasques pròpies de
l’ADF de prevenció dels incendis forestals.
Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde per a la signatura del contracte de donació.
Resultat: per Unanimitat
15.0- PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha.
L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde

La Tallada d’Empordà, a 28 de març de 2017.Signat electrònicament

La Secretària

