ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 12/04/2016

Identificació de la sessió
Núm. 2016/3
Caràcter: Ordinari
Data: 12 d’abril de 2016.Hora d’inici: 19:25 h
Hora de fi: 21:00 h
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de la Tallada
Hi assisteixen:
Josep Ferrer Vilavella, alcalde
Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora
Elisabeth Cruz Lozano, regidora
Antoni Fernàndez Sandoval, regidor
Irene Gerónimo i Vilella, regidora
Jordi Colomé i Garcia, regidor
Assistits per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas
S’ha excusat d’assistir-hi
Cap regidor

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA.
INFORMACIONS D’ALCALDIA.
APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE L’EXERCICI 2016.
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015.
APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LA TALLADA
D’EMPORDÀ.
PROPOSTA DE DENOMINACIÓ DE DOS CARRERS DE MARENYÀ.
PROPOSTA DE RECUPERACIÓ DE LA PART PENDENT DE PAGA EXTRAORDINÀRIA DE L’ANY
2012.
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE ESPAI CANET.
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL PROJECTE ESPAI CANET.
PRECS I PREGUNTES.

Un cop comprovada per la secretària interventora la presència del quòrum necessari per a la
celebració de la sessió, i abans de passar al primer punt de l’ordre del dia, l’Alcalde exposa que
existeix un punt d’urgència a incorporar al final de la sessió:
12. MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCA DEL TER, A LA RECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC DEL RIU
TER I A LA REDUCCIÓ DEL TRANSVASAMENT.
Per altra banda , exposa que el grup municipal d’ERC-AM va presentar per registre d’entrada, el
dia 8 d’abril de 2016, tres propostes per tal que s’incloguessin com a punts d’urgència al final de
la sessió.
A proposta d’Alcaldia,
Després de valorar les propostes, el Ple per unanimitat acorda incloure aquests punts a l’ordre
del dia.
13. PROPOSTA. MOCIÓ REFERENT AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL
14. PROPOSTA. APROVACIÓ CREACIÓ COMISSIÓ MIXTA ENTRE GRUPS MUNICIPALS PER A
DESENVOLUPAR CONJUNTAMENT EL PROJECTE “ UN HORT PER TOTHOM”.
15. PROPOSTA SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS ANY 2017.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es proposa l’aprovació de les actes corresponents al Ple ordinari celebrat el dia 28 de gener de
2016 i la del Ple extraordinari del 8 de març de 2016.
Revisades les actes , els regidors presents, per unanimitat, acorden la seva aprovació, acordantse igualment la seva remissió a la Subdelegació del Govern a Girona i al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya a través del servei Eacat.
2. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA.
D’acord amb el que preveu l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldia dona
compte dels següents decrets:







Decret 6/2016 de convocatòria del Ple extraordinari de 8 de març de 2016.
Decret 7/2016 de poder per a plets .
Decret 8/2016 de nomenament de membres de la Junta de Govern.
Decret 9/2016 d’acceptació de la subvenció de transport adaptat concedida pel Consell
Comarcal del Baix Empordà.
Decret 10/2016 de liquidació del pressupost municipal de l’any 2015.
Decret 11/2016 de convocatòria del Ple Ordinari de 12 d’abril de 2016.

3. INFORMACIONS D’ALCALDIA.
Per part de l’alcaldia s’informa del següent:
-

S’informa que s’està redactant el projecte de construcció d’una guingueta a la piscina
municipal, i que es preveu que estigui construïda abans del 24 de juny, dia en que s’obrirà
la piscina al públic.

-

També s’informa de la necessitat urgent de reparar les esquerdes del dipòsit de Marenyà,
abans de l’estiu, per tal de que no hi hagi problemes de subministrament d’aigua al poble i
que després de comparar tres pressupostos diferents, es va adjudicar per acord de Junta
de Govern de 1 de març de 2016, a l’empresa Instal·lacions Verges, per un import de
26.353,07€.

-

Informa que el casal d’estiu i el campus jove ja estan organitzats i que s’inicien les
inscripcions el proper dia 14 d’abril.

-

També informa que aquest setmana s’inicia, a la Caseta, el Projecte Clíquem "On!". Que
és un projecte comunitari entre l’Institut escola Francesc Cambó i alguns ajuntaments, que
té per objectiu proposar un intercanvi generacional entre els alumnes i la gent gran del
municipi. Així els alumnes podran ensenyar a la gent gran que s’apunti a aquesta iniciativa
algunes aplicacions de noves tecnologies (mòbils, whatsApp,...) i la gent gran podrà
ensenyar o mostrar la seva experiència en allò que cregui oportú. L’intercanvi tindrà lloc
durant el mes d’abril durant 2h a la setmana.

-

En relació a la Fira Eraquari, s’informa que tindrà una nova ubicació. Enguany es farà al
nucli històric de la Tallada d’Empordà, a la plaça Constitucional, la plaça castell, el passeig
de l’església i a la plaça Generalitat.

-

S’informa, també, que es col·locaran bancs al carrer Major de Canet i a la carretera de
Marenyà.

-

L’Alcalde informa que va assistir a la reunió amb la Consellera d’Agricultura, la Sra.
Meritxell Batet, que tingué lloc al Mas Badia, i en la qual es van tractar diversos temes
relatius al cultius de pomeres i dels treballs que es realitzen de recerca des del Mas Badia.
També, dins el torn de preguntes, es va tractar sobre perill que per aquest territori
suposaria la promulgació d’un decret de sequera en el que treballa la Generalitat, tinguent
en compte la situació meteorològica que ha afectat el país, aquest hivern. En aquest sentit,
els productors van reclamar la necessitat de trobar sol·lucions al problema que representa
el desviament d’aigua del Ter cap a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

-

S’informa que ja està preparada la nova edició del butlletí municipal i que es repartirà al
llarg d’aquesta setmana.

-

També s’informa de que el regidor Antoni Fernandez Sandoval va assistir a la reunió
informativa del Feder. Nou Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, del tram local.

4. APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE L’EXERCICI 2016.
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 2016.
A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
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 2016.
Segon.- Aprovar la data de cobrament d’aquests tributs entre el dia 1 d’abril a 1 de juny de 2016.
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.

5. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015.
DECRET D’ALCALDIA 10/2016
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”.
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,
RESOLC:

Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2015, de conformitat amb el
detall que a continuació s’indica:
Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses

627.695,68

Modificacions de despeses

111.418,69

Pressupost definitiu de despeses

739.114,37

Obligacions reconegudes

698.869,09

Operacions de corrent

482.506,48

Operacions de capital

216.362,61

Pagaments realitzats

640.471,95

Reintegrament de pagaments

204,91

Pagaments líquids

640.267,04

Obligacions pendents de pagament

58.602,05

2.Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents
pagament a l’inici de l’exercici

de

Rectificació saldo inicial obligacions

173,26

Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents
pagament al final de l’exercici

140.757,74

140.931,00
de

0,00

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 58.602,05 €
Respecte al pressupost d’ingressos:
1.Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos

627.695,68

Modificacions d’ingressos

111.418,69

Pressupost definitiu d’ingressos

739.114,37

Drets reconeguts nets

760.950,44

Operacions de corrent

643.840,16

Operacions de capital

117.110,28

Drets recaptats
Devolució d’ingressos

550.508,44
6.519,91

Recaptació líquida

543.988,53

Drets pendents de cobrament

216.961,91

2. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de
l’exercici

731.147,86

Drets anul.lats

0,00

Drets cancel·lats

0,00

Drets recaptats

367.237,62

Drets pendents de cobrament al final de
l’exercici

363.910,24

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 580.872,15 €
Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V .................................................................. 643.840,16
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV...................................................482.506,48
______________________________________________________________________
(a) Operacions corrents ......................................................................................... 161.333,68

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII ..................................................... ......... 117.110,28
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII .................................................119.095,61
______________________________________________________________________
(b) Operacions de capital ....................................................................................... -73.985,33

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) ........................................................ 87.348,35

+ 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 ............................................................ 25.267,00
______________________________________________________________________
3. PASSIUS FINANCERS ........................................................................................... -25.267,00
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) .......................... .........

62.081,35

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
- Desviacions positives de finançament.. ........................................................................ 0,00
+ Desviacions negatives de finançament .......................................................................... 0,00
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals................................... 36.136,75
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) ........................................................... 98.218,10

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 (disponibles, no compromesos) a 31/12/2015 ascendeix a un
total de 40.245,28 €.
Romanent de tresoreria:
1. FONS LÍQUIDS A TRESORERIA
A FINALS DE L’EXERCICI ................................................................................142.712,51
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI: ...............................................................................657.027,31
Del pressupost corrent ................................................................................216.961,91
De pressupostos tancats ..............................................................................363.910,24
D’operacions no pressupostàries ...........................................................76.155,16
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI:................................................................................420.231,88
Del pressupost corrent ................................................................................. 58.602,05
De pressupostos tancats .............................................................................0,00
D’operacions no pressupostàries .................................................................361.629,83
4. PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ ................................................................... -21.928,03
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva .................................... 29.036,78
+ Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva .................................... 7.108,75

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4): .....................................................357.579,91
- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT .................................................................... ...............0,00
- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT.......................................... ............................. 29.448,42
______________________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS …………………………….... 328.131,49
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 357.579,91 €, el qual està composat per 29.448,42 €
de saldos de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA de 328.131,49 €, 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 article 193 bis pel càlcul dels drets de difícil o impossible recaptació. Aquest càlcul és als
efectes exclusivament d’elaborar l’informe del Ministeri, els percentatges a aplicar a efectes
comptables són els recomanats 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

resta exercicis

IMPORT

%

PROVISIÓ

2015

110.075,02

10,00 11.007,50

2014

10.620,71

30,00

3.186,21

2013

5.277,88

60,00

3.166,73

2012

6.994,90

90,00

6.295,41

5.792,57 100,00

5.792,57

29.448,42

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:

Op.financeres a ll/t

(1)

31-12-2015

(2)

ANUALITAT
TEÒRICA

(3)

LA CAIXA 93-68

3.437,42

0,001

1

3.440,86

LA CAIXA 79-54

4.887,66

0,001

1

4.892,55
0

Deute viu llarg term.

8.328,08

Anualitat teòrica total

8.333,41

Deute viu a curt termini (operacions vigents de tresoreria)

(a la data de
339.833,49 referència)

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

(últim exercici
537.064,50 liquidat-2014)

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

(últim exercici
402.097,89 liquidat-2014)

Estalvi net

(a la data de
126.633,20 referència)

RATIO LEGAL DE L'ESTALVI NET

(a la data de
23,58% referència)

RATIO DE CÀRREGA FINANCERA

(a la data de
1,55% referència)

RATIO LEGAL DEL DEUTE VIU

(a la data de
64,83% referència)

El ràtio legal d’estalvi net és positiu del 23,58%, i el ràtio legal del deute viu és de 64,83%
(inferior al 75%)
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 31-12-2015 és el següent:
DRETS RECONEGUTS NETS

OBLIGACIONS RECONEGUDES

CAP

DENOMINACIÓ

IMPORT

CAP DENOMINACIÓ

IMPORT

1

Impostos directes

225.591,47 1

Despeses personal

146.489,18

2

Impostos indirectes

13.113,70 2

Desp.corrents b. i s.

301.301,25

3

Taxes i altres ingressos

211.165,96 3

Despeses financeres

18.091,52

4

Transf. corrents

187.368,23 4

Transf. corrents

16.624,53

5

Ingressos patrimonials

6

Alienació d’inv. reals

7

Transf. De capital

6.600,80 5
0,00 6

0,00
Inversions reals

191.095,61

117.110,28

TOTAL

760.950,44

TOTAL

673.602,09

Tal com s’observa la liquidació de la corporació es troba en una posició de superàvit
(87.348,35€), els ajustos computats en termes de capacitat de finançament d’acord amb la
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, es detallen en
l’informe d’avaluació.
Aquesta entitat S’AJUSTA al compliment del principi d’estabilitat pressupostària d’acord amb
l’article 3 i 11 de la LOEPSF.
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 màxim de 3 mesos per a
l’aprovació del mateix pel Ple, des de la data d’aprovació de la liquidació del pressupost de la
corresponent entitat local.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Primer.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del pressupost d’aquest ajuntament
corresponent a l’exercici 2015, amb un resultat pressupostari ajustat de 98.218,10 euros i un
romanent de tresoreria per despeses generals de 328.131,49 euros.
Segon.- Trametre el fitxer de la liquidació a l’Administració de l’Estat, i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.”
6. APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LA TALLADA
D’EMPORDÀ.
El document únic de protecció civil municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergències del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema automàtic de protecció civil.
D’altra banda, el document únic de protecció civil municipal, s’ha realitzat, a banda del decret
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i
homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment per a la seva
tramitació conjunta, d’acord amb la normativa vigent.
Atès el que disposen els articles 17 i 18 de la llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat s’acorda:
Primer.- APROVAR inicialment el document únic de protecció civil municipal.
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’INFORMACIÓ PÚBLICA per l’espai de trenta dies
naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

7. PROPOSTA DE DENOMINACIÓ DE DOS CARRERS DE MARENYÀ.
En el nucli de la Marenyà existeixen dos carrers de nova creació que no estan donats d’alta a
l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest fet ara mateix provoca que uns veïns d’aquests carrers es
volen empadronar en el municipi i no poden fer perquè els carrers no consten en el padró
d’habitants.
Per poder regularitzar aquesta situació cal aprovar per Ple la denominació dels carrers, i
sol·licitar a l’INE la seva inclusió en el padró informatitzat d’habitants.
Atès el plànol de situació dels carrers que consta al POUM i a l’expedient.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Primer.- APROVAR inicialment la denominació del camí de Garrigoles de Marenyà, i el carrer de
l’Era Nova.
Segon.- Sotmetre l’expedient al preceptiu tràmit d’INFORMACIÓ PÚBLICA, pel termini de 30 dies
comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, i en el tauler d’anuncis de la corporació. Si durant aquest termini no hi ha hagut
al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu de forma automàtica.
Tercer.- SOL·LICITAR a l’INE que inclogui aquests carrers en el vialer de la Tallada.

8. PROPOSTA DE RECUPERACIÓ DE LA PART PENDENT DE PAGA EXTRAORDINÀRIA DE L’ANY
2012.
La Llei 48/2015, de 29 d’octubre de 2015, de pressupostos generals de l’Estat per al 2016
preveu en la seva disposició addicional dotzena la possibilitat d’aprovar dins de l’exercici
2016, per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari, l’import de la qual
serà l’equivalent a les quantitats no recuperades dels imports efectivament deixats de
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de desembre de
2012, per aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.
El Pressupost Municipal per a 2016, inclou dotacions suficients per restituir la part no
recuperada de la paga extraordinària suprimida el desembre de 2012.
Fonaments de dret:
Arts. 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu
homòleg 52.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix l’atribució que exerceix
el ple en aquesta matèria.
Vista la proposta formulada, els regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer. Disposar l’abonament al personal dependent de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà
(funcionaris i personal laboral), de les quantitats equivalents a la part de la paga extraordinària i
pagues addicionals que corresponen al 49,73% de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2012, deixades de percebre en aplicació del Real Decret 20/2012 de 13 de juliol, de mesures
per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Segon. Disposar també, l’abonament al personal que el mes de desembre de 2012 era
treballador d’aquest Ajuntament i que ha perdut la condició d’empleat públic de les quantitats
equivalents a la part proporcional corresponent al 49,73% de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012, deixades de percebre en aplicació del Real Decret 20/2012 de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, prèvia petició
de l’interessat.
Tercer. Comunicar els present acord als Serveis de Recursos Humans, a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipals, per a la seva efectivitat.

9. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE ESPAI CANET.
L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà té previst executar el projecte d’inversió Espai Canet
durant l’exercici 2016, amb finançament a càrrec del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, de l’Exma.
Diputació de Girona, i del propi Ajuntament.
El projecte, redactat per l’arquitecta Sandra Fernández Soteras, té un pressupost de 102.374,20
euros (iva inclòs).
El projecte va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament amb data 24 de novembre de
2015, i ha estat sotmès a informació pública mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona de 21 de desembre de 2015 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 17 de desembre de 2015. Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap
al·legació al respecte.
Atès el que disposa l’article 37 del decret 179/1995, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, en relació a les atribucions previstes als articles 22 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 52 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- APROVAR de forma definitiva el projecte Espai Canet, redactat per l’arquitecta Sandra
Fernández Soteras, i amb un pressupost de 102.374,20 euros (iva inclòs).
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’Exma. Diputació de Girona.

10. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL PROJECTE ESPAI CANET.
Vist que s’ha aprovat de forma definitiva el Projecte Espai Canet, amb un pressupost total de
102.374,20 euros (iva inclòs), i amb cofinançament de l’Exma. Diputació de Girona i de
l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
Atès el pressupost de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per a l’exercici 2016.
Atès el que disposa el reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refós de la llei de contractes del sector públic, en relació a les atribucions previstes als articles 22
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; i 52 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
A proposta de l’alcaldia,i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar la despesa i l’expedient administratiu de licitació del contracte d’obres
“Projecte Espai Canet”, amb un pressupost total de de 102.374,20 euros (iva inclòs), i amb
cofinançament de l’Exma. Diputació de Girona i de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
Segon.- Aprovar el corresponent plec de clàusules administratives aplicables a la contractació de
l’obra.

Tercer.- Disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat d’adjudicació de les
obres.
Quart.- Sotmetre a informació pública l’esmentat plec i l’anunci de contractació, mitjançant
anunci en el BOP de Girona i el perfil del contractant.
Cinquè.- Delegar i facultar àmpliament a l’alcaldia i la junta de govern d’aquest ajuntament
perquè adjudiqui de forma definitiva el contracte a favor de l’empresa que hagi presentat la
oferta econòmica més avantatjosa.
Sisè.- Publicar l’acord de delegació de competències del ple a l’alcaldia i junta de govern en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona.

11. PRECS I PREGUNTES.
El grup municipal ERC-AM formula un prec, i és que en relació a la sessió informativa que es fa
una setmana abans del Ple, tornen a dir que agrairien poder tenir la documentació 2 dies abans
de la reunió informativa, per tal que ells tinguèssin temps de poder-la revisar, i també que a
mesura que es vagin dictant decrets o s’aprovin les actes de Junta de Govern Local, els anem
enviant aquesta documentació per mail per tal que no s’acumuli tanta informació a última hora.
També posen en coneixement del Ple que ja havien informat de que estàven interessats en
publicar al pròxim butlletí a la pàgina reservada a la oposició, i que per aquesta edició del
butlletí no se’ls ha tingut en compte. Demanen que per aquesta vegada, donat l’error, s’adjunti
la informació amb un full adjunt al butlletí, però que per la propera edició quedi constància per
escrit que ells ja havien avisat de que volien escriure la seva pàgina en una altra ocasió.
Referent a la informació d’alcaldia en la qual exposa la intenció del consistori de col·locar bancs
a Canet i a la carretera de Marenyà, proposen que allà on s’instal·li el banc també s’hi podria
instal·lar una font.
L’Alcalde informa que intentaran donar-hi compliment.
Formulen, també, una pregunta referent al control del mosquit tigre. Pregunten si existeix un
pla de prevenció al respecte.
L’Alcalde els informa de que existeix un pla de prevenció en conveni amb DIPSALUT, i que abans
de l’estiu es convocarà una reunió informativa pels veïns.
L’alcalde també informa que es penjarà a la pàgina web , tota la informació de prevenció de la
que disposem.
12. PUNT D’URGÈNCIA. MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCA DEL TER, A LA RECUPERACIÓ DEL
CABAL ECOLÒGIC DEL RIU TER I A LA REDUCCIÓ DEL TRANSVASAMENT.

Aquests darrers mesos s’està ultimant la segona planificació hidrològica de les conques
hidrogràfiques europees per al sexenni 2016-2021, fruit de les obligacions que estableix la
Directiva Marc de l’Aigua (DMA). Des de terres gironines, i atès la responsabilitat que ens
pertoca de reivindicar la preservació dels recursos hidrològics d’aquest territori, volem posar de
manifest la necessitat de reconeixement del Ter com a un dels elements clau del progrés del
país i, en conseqüència, reivindicar la necessitat de prioritzar la protecció del seu cabal i la
conservació del seu estat ecològic.
Els municipis de la conca del Ter han estat sempre solidaris amb gran part del territori català,
especialment de les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha servit, com s’ha fet públic
des del Consorci del Ter en reiterades ocasions, per a contribuir al desenvolupament econòmic i
social de les comarques barcelonines i de retruc del nostre país. Tanmateix estem en un punt, en
part a causa de períodes de sequera cada cop més freqüents, i en part pel sistemàtic
transvasament d’aigua cap a altres conques catalanes, en què des de les comarques gironines
exigim un replantejament d’aquesta situació que ha de suposar un avenç cap al
desenvolupament sostenible del país.
En reiterades ocasions la ciutadania i les institucions representatives de la conca del Ter han
posat de manifest que el riu Ter, fruit de la regulació del seu cabal a través dels embassaments i
del constant transvasament d’aigua cap a altres conques internes catalanes, es troba sovint en
unes condicions ecològiques extremadament precàries al seu pas per les comarques gironines.
Durant el passat període de sequera extrema (anys 2007-2008), es varen assolir nivells de
transvasament superior als 90% del cabal del riu, i la queixa reiterada de les entitats i
organitzacions a l’entorn del riu Ter varen provocar el compromís del Conseller de Medi
Ambient i President de l’Agència Catalana de l’Aigua a reduir paulatinament el cabal del riu Ter
(Declaració de Celrà, 2008), fins assolir a l’any 2015 els 115 hm3 com a màxim.
Aquesta reiterada sobreexplotació del riu Ter, que en els anys de no sequera suposa transvasar
el 50% de la seva aigua a altres conques hidrològiques, provoca greus problemes al riu aigües
avall del Pasteral, tal i com han posat de manifest en nombroses ocasions el Consorci del Ter, la
Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter o la Plataforma Aigua és Vida de Girona.
Durant els mesos de març a setembre de 2015, ha estat en exposició pública el Pla de Gestió del
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel període 2016-2021. En aquest Pla de Gestió
es proposa, entre d’altres aspectes, un nou règim de cabals de manteniment que són un 40%
inferiors a aquells fixats al Pla Sectorial de Cabals de Manteniment (PSCM) aprovat per Acord de
govern de 4 de juliol de 2006 per, d’aquesta manera, poder augmentar la capacitat de
transvasament i fer front a les obligacions de la privatització de l’empresa Aigües Ter-Llobregat
transvasant així 166 hm3/any del riu Ter cap a la regió metropolitana de Barcelona.
Aquesta disminució del 40% dels cabals de manteniment o ecològics dels rius són els que
permeten disminuir el dèficit d’aigua de les conques internes catalanes dels 200 Hm3 previstos
en el primer pla (2009-2015) respecte al segon (2016-2021), donada la deficient eficàcia de les
inversions realitzades durant la sequera 2007-2008 i la planificada en el primer pla (2009-2015).
Un adequat cabal pel riu Ter és l’única garantia que pot permetre la recuperació quantitativa i
qualitativa de l’aqüífer del Baix Ter. Actualment, aquest aqüífer ha estat declarat en risc
d’incompliment de la directiva marc de l’aigua pels aspectes quantitatius i qualitatius, amb greus
problemes d’intrusió marina i salinització, en la franja litoral, i de contaminació per nitrats en

altres zones, i disminució de nivells freàtics a la majoria de la massa. Un cabal suficients d’aigua
al Ter és la única garantia de pervivència de l’abastament urbà a les nostres pobles i viles, i
seguir permetre desenvolupant els tradicionals cultius de regadiu, tan característics del paisatge
del Baix Ter.
La segona planificació hidrològica continua definint el sistema Ter-Llobregat com una única
conca de gestió, malgrat les diferències existents. En nombroses ocasions, i així ja ho establia la
famosa llei del Ter de l’any 1959, només quan hi ha “excedents” es podia transvasar aigua per
les necessitats de la ciutat de Barcelona. S’ha de tractar en la planificació hidràulica les conques
separadament, de manera que no perdin entitat ni se’n puguin desdibuixar les dades,
especialment quan es parla de recursos i d’abastament.
El rebuig a moltes de les al·legacions presentades al pla per part de les entitats preocupades per
la preservació dels recursos hídrics a la conca del Ter ens fa pensar que l’únic interès d’aquesta
planificació no ha estat la preservació dels recursos hídrics per al medi natural i la seva
sostenibilitat per a les generacions futures, sinó el curt termini per garantir la portada d’aigua a
la conurbació barcelonina encara que sigui a costa del medi natural i la sostenibilitat social a la
conca del Ter.
En ple segle XXI i quan s’estan definint les bases per un nou País, es necessari planificar-lo en
base a garantir l’accés universal dels ciutadans a l’aigua, fent-lo compatible amb la preservació
de l’aigua pel medi natural i la sostenibilitat dels usos tradicionals a cada conca.
Per tot això, a proposta de l’alcaldia,i per unanimitat, s’acorda:
1. Manifestar i denunciar, una vegada més, l’agressió sistemàtica que pateix el riu Ter en el
transvasament de la seva aigua, i exigir la necessitat de cabals ecològics suficients per a totes les
masses d’aigua (superficials i subterrànies) de Catalunya que evitin el seu deteriorament i els
permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic, per a preservar-ne el llegat per a les
generacions futures.
2. Denunciar una vegada més, el nul reconeixement –social i institucional- a l’esforç que fa la conca
del riu Ter al desenvolupament d’altres zones del país, a expenses del deteriorament dels
sistemes ecològics vinculats al riu i al seu territori.
3. Ratificar i exigir els compromisos establerts en la Declaració de Celrà de 2008 pel Govern de la
Generalitat de Catalunya, de reducció del cabal transvasat del riu Ter a un màxim de 115
Hm3/any.
4. Proposar al Parlament de Catalunya la creació d’una comissió parlamentària que tingui per
missió la millora de la gestió de l’aigua a Catalunya i proposi solucions als dèficits de gestió i
planificació sostenible de l’aigua al País.
5. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de
l’Aigua, al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’aigües del Baix Ter i a la Plataforma
Aigua és Vida de Girona.
13. PUNT D’URGÈNCIA. MOCIÓ REFERENT AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten mesures tributàries orientades a la
consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, modifica la Llei del
Cadastre Immobiliari RDL 1/2004 introduint la disposició addicional tercera. Procediment de
regularització cadastral 2013-2016 i la Disposició addicional quarta. Valoració de les
construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o
forestals localitzades en sòl rústic.
La Direcció General del Cadastre va iniciar un procediment de regularització que es per llongarà
fins l’any 2017 i té per objecte fer aflorar les noves construccions i les alteracions sobre
construccions existents no incorporades al cadastre.
Com a conseqüència de l’aplicació del procediment de regularització, els titulars de
construccions regularitzades reben una notificació individual amb la proposta de resolució i
hauran de fer front a una taxa de 60 euros per immoble en concepte de despeses de gestió i
veuran incrementat el valor cadastral amb incidència a l’Impost sobre Béns Immobles i amb
efecte retroactiu de quatre anys.
Paral·lelament la Direcció General del Cadastre també inicia el procediment d’assignació de
valor cadastral en aquelles construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions
agrícoles, ramaderes o forestals sense valor assignat per no haver-se efectuat un procediment
de valoració col·lectiva de caràcter general amb posterioritat a l’1 de gener del 2006. La
disposició addicional quarta indica que, mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de
valoració d’immobles rústics, el valor cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors
vigent al municipi.
Analitzada l’experiència de municipis que ja han estat objecte d’aquest procediment de
regularització cadastral i d’assignació de valor, hem detectat valoracions excessives de les
construccions rústiques, basades en una ponència de valors instrumental generada
automàticament per cada municipi.
Atès que el nostre municipi es troba inclòs en la resolució de 30 de juny de 2014 de la Direcció
General del Cadastre, segons la qual el procediment de regularització cadastral s’inicia en data
01/07/2014 i finalitza en data 30/12/2014.
Atès que la ponència de valors emprada en el procediment d’assignació de valor cadastral a les
construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o
forestals, suposarà en alguns casos una valoració molt per sobre dels valors de mercat que
derivarà en un increment patrimonial no ajustat a la realitat, amb afectació sobre diversos actes
econòmics.
Atès que el treball de camp emprat per a detectar les noves construccions i ampliacions no
incorporades al Cadastre sovint incorre en errades d’apreciació.
Atès que l’Ajuntament restarà obligat a practicar les liquidacions de l’IBI derivades del
procediment de regularització cadastral amb efecte retroactiu de quatre anys i no pot aplicar
d’ofici un fraccionament del deute tributari.

Vista la proposta formulada, els regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer. Instar a la Direcció General del Cadastre a que elabori una ponència específica per als
usos agrícoles vinculada al rendiment de les construccions, ja que la disposició addicional quarta
de la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004, introduïda per la Llei 16/2012, de 27 de
desembre, indica que mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració d’immobles
rústics, el valor cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors urbans vigent al
municipi.
Segon. Instar a la Direcció General del Cadastre a que apliqui uns coeficients reductors per
corregir la valoració cadastral excessiva de les construccions agrícoles resultant del procediment
d’assignació de valor cadastral mentre no s’aprovi una ponència específica per als usos agrícoles.
Tercer. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat d’al·legació per als casos
d’errada material en el procediment de regularització, reclamant la devolució de la taxa, i
facilitant la tramesa conjunta d’aquestes al·legacions a la corresponent Gerència Territorial del
Cadastre.
Quart. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat per a sol·licitar a l’Ajuntament el
fraccionament del deute tributari resultant del procediment de regularització cadastral amb
l’objectiu de distribuir en diversos exercicis l’impacte econòmic de la mesura. L’Ajuntament es
compromet a regular els aspectes necessaris per a facilitar la concessió d’aquests ajornaments.
Cinquè. Implementar les mesures fiscals a l’abast de l’Ajuntament per a redistribuir la càrrega
tributària sense incrementar la pressió fiscal global vinculada a l’Impost Sobre Béns Immobles.
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la
Direcció General del Cadastre i als sindicats agraris amb representació.
14. PUNT D’URGÈNCIA. PROPOSTA APROVACIÓ CREACIÓ COMISSIÓ MIXTA ENTRE GRUPS
MUNICIPALS PER A DESENVOLUPAR CONJUNTAMENT L’AVANT-PROJECTE “ UN HORT PER
TOTHOM”.
Atès que en data 7 d’abril , el grup municipal d’ERC de la Tallada d’Empordà, va entrar per
registre d’entrada número 545 a l’Ajuntament la proposta de “ Avant-projecte un Hort per a
Tothom”, que té per objectiu facilitar la oportunitat de treballar un hort a qualsevol família del
municipi.
Atès que es considera que aquest avant-projecte pot ser un element més per a la cohesió social
del nostre municipi.
Vista la proposta formulada, els regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer. Aprovar en el mateix Ple Municipal la creació una comissió mixta entre Grups Municipals
si s’escau per desenvolupar conjuntament el Projecte.

15. PUNT D’URGÈNCIA. PRESSUPOSTOS PARTICIPATS ANY 2017.
En data 9 de Novembre de 2015, el Grup Municipal d’ERC de La Tallada d’Empordà amb registre
d’entrada 1351 va sol·licitar:





Portar al pròxim Ple Municipal la iniciativa de desenvolupar un Reglament de
Pressupostos Participats dels Pobles del Municipi de la Tallada d’Empordà, amb l’opció
de partir com a base del document aportat que és l’adaptació d’un model que està
funcionant amb èxit.
Oferir de treballar conjuntament el text del reglament entre els dos grups municipals.
Establir com a fita, la redacció i aprovació del reglament amb la suficient antelació
perquè els pressupostos Municipals de 2016 contemplin aquesta partida i el 2016 es
pugui desenvolupar la iniciativa.

El Grup Municipal d’ERC de La Tallada d’Empordà va rebre notificació de l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà de 24 de Novembre de 2015. En
la que s’acordava:



Valorar Positivament la proposta presentada pel grup d’ERC.
Informar que es treballarà per la seva implantació de cara al pressupost de l’exercici de
2017. Aquest any degut a la proximitat de la data d’aprovació del pressupost de l’exercici de
2016 es considera que no hi ha temps suficient per aplicar-ho amb èxit.

Vista la proposta formulada, els regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer. Aprovar la iniciativa proposada per el grup municipal d’ERC-AM d’implantar en el
pròxims pressupostos de l’any 2017, els pressupostos Participats per Poble en la mesura que les
finances del Municipi i la legislació vigent ho permetin.
Segon. Crear una comissió mixta entre Grups Municipals per la redacció del reglament de
Pressupostos Participatius per Poble.
Tercer. Fixar la data límit del pròxim 17 d’octubre de 2016 com a data per aprovar a través del
Ple Municipal el Reglament que reguli els Pressupostos Participatius per Poble.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau

La secretària

L’alcalde

Josep Ferrer Vilavella

Raquel Batlle Casas

