ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE
2017
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2017000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 28 de setembre de 2017
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 19:50 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Josep Ferrer Vilavella, Alcalde
Maria Dolors Guardia Gasull, Regidor/A
Antoni Fernandez Sandoval, Regidor/A
Elisabeth Cruz Lozano, Regidor/A
Ultano Gomez Ponseti, Regidor/A
Irene Geronimo Vilella, Regidor/A
Jordi Colomé Garcia, Regidor/A
Assistits per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas.
Han excusat la seva presència:
ORDRE DEL DIA
1.0- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.0- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
3.0- MODIFICACIÓ DE CREDIT 2/2017
4.0- APROVACIÓ PLA ECONOMIC FINANCER (PEF) PER ELS ANYS 2017 I 2018
5.0- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2016
6.0- APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS ANY 2018.
7.0- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
7.1.- RATIFICACIO APROVACIO INICIAL PROJECTE URBANITZACIO PA7
7.2.- RATIFICACIÓ APROVACIÓ INICIAL REPARCEL·LACIÓ PA7 EL GINESTAR TOR
8.0- 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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l'acta del Ple ordinari celebrat en data 27 de juny de 2017,
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 27 de juny de
2017.
2.0.- DECRETS PER DONAR COMPTE AL PLE DE 28 DE SETEMBRE DE 2017.Es dóna compte al Ple dels següents Decrets d’Alcaldia:
23/06/2017

2017DECR000031

CONTRACTE MANTENIMENT PISCINA ESTIU 2017

28/06/2017

2017DECR000032

APROVACIO CANVI TITULARITAT CAN RESTA

29/06/2017

2017DECR000033

AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA AL C/PORTAL, 2- EXP. OBRES X2017000193

05/07/2017

2017DECR000034

LLICENCIA OBRES REPARACIÓ GOTERES CTRA. FIGUERES TALLER MECÀNIC

05/07/2017

2017DECR000035

APROVACIO LLICENCIA OBRES C/MAJOR DE CANET, 21 EXP. X2017000284

06/07/2017

2017DECR000036

CONTRACTACIO LABORAL URGENT BRIGADA MUNICIPAL

10/07/2017

2017DECR000037

DEC APROVACIO LLIC. OBRES PERE COLL 07072017

11/07/2017

2017DECR000038

ORDRE DEL DIA JGL 11 JULIOL

12/07/2017

2017DECR000039

ACCEPTACIÓ SUBV TRANSPORT ADAPTAT CONSELL COMARCAL 2017

12/07/2017

2017DECR000040

RUINA COBERT A MARENYÀ EXP. X2017000251

19/07/2017

2017DECR000041

APROVACIO DEVOLUCIO FIANÇA RUNES EXP. OBRES X2017000224

26/07/2017

2017DECR000042

APROVACIO DEVOLUCIO FIANÇA RUNES EXP. OBRES X2016000156)

31/07/2017

2017DECR000043

INCREMENT 1% SALARIS TREBALLADORS MUNICIPALS SEGONS PRESSUPOSTOS ESTAT

31/07/2017

2017DECR000044

ORDRE DEL DIA JGL 1 AGOST 2017

29/07/2017

2017DECR000045

INICI COMPTE GENERAL 2016

01/08/2017

2017DECR000046

MODIF CREDIT 1_2017

28/08/2017

2017DECR000047

LLICÈNCIA OBRES A CARRER MONTGRI MARENYA EXP.X2017000136

29/08/2017

2017DECR000048

ORDRE DEL DIA JGL 29 AGOST 2017

01/09/2017

2017DECR000049

GRATIFICACIO HORES EXTRA PERSONAL PISCINA

08/09/2017

2017DECR000050

COMPROMIS REFERENDUM

12/09/2017

2017DECR000051

ORDRE DEL DIA JGL 12 SETEMBRE

14/09/2017

2017DECR000052

LLIC OBRES MENORS AL C/TORRENT, 16 EXP.X2017000335

22/09/2017

2017DECR000053

APROVACIO DEVOLUCIO FIANÇA LLIC OBRES EXP. 2017000050

22/09/2017

2017DECR000054

ASSABENTAT FESTA CASAMENT PASSATGE MONTGRÍ DE CANET.

22/09/2017

2017DECR000055

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PLA OCUPACIO TREBALL I FORMACIO GENCAT 2017

22/09/2017

2017DECR000056

ADDENDA CONVENI COL LABORACIO ASSOCIACIO VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL LA BISBAL

23/09/2017

2017DECR000057

26/09/2017

2017DECR000058

SOL·LICITUD SUPORT TECNIC EN LA GESTIO DEL PROCES DE PARTICIPACIO CIUTADANA 2017 AL
CCBE
ORDRE DEL DIA PLE 28 SETEMBRE 2017

26/09/2017

2017DECR000059

INCOACIO EXP ORDENANCES FISCALS 2018

27/09/2017

2017DECR000060

GRATIFICACIONS HORES EXTRA PERSONAL PISCINA SETEMBRE

27/09/2017

2017DECR000061

APROVACIO LLIC OBRES MENORS EXCAV.J. PERAFERRER EXP.X2017000299

3.0.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 2/2017 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS
Constatada l’existència de factures de diferents proveïdors per adquisicions, obres i/o serveis
procedents de l’exercici 2016.
Les obligacions esmentades no van poder ser tramitades seguint el procediment d’execució de la
despesa establert a les Bases d’Execució del Pressupost per diverses causes, entre elles i
principalment, per la falta de consignació pressupostària suficient a les corresponents partides,
sense que es pogués ajornar l’adquisició o el subministrament.
El detall de les factures i proveïdors així com les partides a les quals es proposa realitzar les
corresponents aplicacions al pressupost vigent és la següent:
Aplicació

Import

Text lliure

2016 01 231 46500

818,03

C.COMARCAL, APORTACIO 1S2014 SERVEIS SOCIALS

818,03

Total partida 01/231/46500

2016 01 338 22609

3.630,00

J.BRUGUES, ACTUACIONS ORQUESTRES FESTA DE LA TALLADA

2016 01 338 22609

363,00

NANDO MASSANEDA, REPRESENTACIO
PROFUNDES"" AL CENTRE SOCIAL

2016 01 338 22609

80,95

BAR L'EMPORDANET, CORAL FESTA MARENYA

2016 01 338 22609

840,40

BAR L'EMPORDANET, FESTA DE SANTA MARIA

2016 01 338 22609

75,00

BAR L'EMPORDANET,
TURISME

2016 01 338 22609

426,40

MISTER CHUCHES, CARAMELS

5.415,75

Total partida 01/338/22609

2016 01 450 62200

1.766,60

CONSTRUTOP, PERFIL METAL.LICS A SKATEPARK

2016 01 450 62200

1.191,85

FI-7160 Escaner Fujitsu FI-7160 N Serie: A33AG30203 / 07014 EXTENSIO DE
GARANTIA 4 ANYS - SILVER

2016 01 450 62200

1.098,68

REPROGIR. MOBILIARI OFICINA. CADIRES I DESTRUCTORA

2016 01 450 62200

2.072,28

JAUME PASCUAL, LLUMINÀRIA DAVANT CASA NOVA CAN CANALS

2016 01 450 62200

5.593,83

M-FREGADORA COMAC ANTEA 50 BT / M-CARREGADOR 24v 15 Ah mono /

2016 01 450 62200

3.091,55

60 planxes per fixar pòsters en els fanals / 8 senyals ""respecteu la velocitat"" / 50
senyals ""recolliu els excrements""

2016 01 450 62200

1.376,80

GEOSERVEI, TREBALLS ESPAI CANET DE LA TALLADA

ATENCIONS

MONOLEG

PROTOCOLARIES

""SENSACIONS

VISITA

TÈCNIC

16.191,59

Total partida 01/450/62200

14.083,19

Acondicionament pista esportiva-Reparació esquerdes / pintura

14.083,19

Total partida 01/459/62202

2016 01 920 21000

1.360,14

SERRALLERIA JAUME, BARANA PUJAR CAMPANES ESGLESIA

2016 01 920 21000

1.149,50

GIROCOPI, TARGETES BANDA MAGNETICA

2016 01 920 21000

635,25

CANYISSOS BRUGAT, BRUC

2016 01 920 21000

197,39

Esglèsia de Tor: empotrar el tub que porta la llum del casal. Hores paleta / hores
manobre / sac ciment rapit

2016 01 920 21000

159,48

Tapar forats del sostre (per empotrar el tubs dels llums i projector). HORES
PALETA / sacs de guix controlat

2016 01 920 21000

1.183,38

CONST. EL PUIG SEGALA, TREBALLS DE PINTURA

4.685,14

Total partida 01/920/21000

2016 01 920 21300

77,44

FV SEGURETAT, VENTOLA GRABOLOSA, FRA. A01600573/0 MANTENIMENT

2016 01 920 21300

321,86

FV SEGURETAT, VENTOLA GRABOLOSA, FRA. A0152202/0 MANTENIMENT

2016 01 920 21300

116,16

FV SEGURETAT, VENTOLA GRABOLOSA, MANTENIMENT

515,46

Total partida 01/920/21300

2016 01 920 21600

326,00

C.COMARCAL, SERVEIS INFORMATICS (HORES DE SUPORT JULIOLNOVEMBRE) 2S2016

2016 01 920 21600

87,73

DAVID BADOSA, MANTENIMENT INFORMATIC

2016 01 920 21600

177,27

DAVID BADOSA, MANTENIMENT INFORMATIC

591,00

Total partida 01/920/21600

2016 01 920 22000

100,22

GIROCOPI, MATERIAL OFICINA

2016 01 920 22000

107,02

GIROCOPI, MATERIAL OFICINA

2016 01 920 22000

69,15

GIROCOPI, MATERIAL OFICINA

2016 01 920 22000

94,38

GIROCOPI, MATERIAL OFICINA

2016 01 920 22000

23,99

IMPREMTA DIGITAL, ADHESIUS

2016 01 920 22000

134,90

SUSANA COLL, MATERIAL OFICINA (FRA 135,80-0,90 DEL PAGAMENT FRA.
16-00222)

2016 01 459 62202

529,66

Total partida 01/920/22000

1.500,51

MAPFRE, ASSEGURANÇA RC

1.500,51

Total partida 01/920/22400

106,65

BAR L'EMPORDANET, ATENCIONS PROTOCOLARIES VISITA PRESIDENT
CONSELL COMARCAL

106,65

Total partida 01/920/22601

2016 01 920 22699

276,00

C.COMARCAL, GESTIO NOMINES 4T2016

2016 01 920 22699

486,00

C.COMARCAL, GESTIO NOMINES 3T2016

2016 01 920 22699

331,00

C.COMARCAL, GESTIO NOMINES 2T2016

2016 01 920 22699

484,00

JOPERLLUM, LLUM FIGURA ESTEL AMB CUA

2016 01 920 22699

156,76

C.COMARCAL, RECOLLIDA ANIMALS 2014 (COMPENSAT)

1.733,76

Total partida 01/920/22699

2016 01 920 22706

1.734,54

ENGINYERIA BTF2016, PROJECTE ENLLUMENAT

2016 01 920 22706

1.149,50

ENGINYERIA BTF, PROJECTE AMPLIACIO POTÈNCIA ELECTRICA LOCAL
SOCIAL

2016 01 920 22706

450,00

C.COMARCAL, REDACCIO MEMÒRIA VALORADA GUINGUETA PISCINA

3.334,04

Total partida 01/920/22706

1.367,30

CONSULTORIA TECNICA
RUSTIQUES EN LITIGI

1.367,30

Total partida 01/920/22799

2016 01 932 22708

300,00

C.COMARCAL, SERVEIS LIQUIDACIO I NOTIFICACIO
DESEMBRE

2016 01 932 22708

272,00

C.COMARCAL, SERVEIS LIQUIDACIO I NOTFICACIO IBIU JULIOL-SETEMBRE

2016 01 932 22708

1.034,40

C.COMARCAL SERVEIS
(COMPENSAT)

2016 01 920 22400

2016 01 920 22601

2016 01 920 22799

AGRARIA,

DICTAMEN

LIQUIDACIONS

I

PERICIAL

IBIU

NOTIFICACIONS

FINQUES

OCTUBRE-

2014-2015

2016 01 932 22708

60,00

C.COMARCAL, LIQUIDACIO I NOTIFICACIO IBIU ABRIL-JUNY2016

2016 01 932 22708

168,00

C.COMARCAL, LIQUIDACIO I NOTIFICACIO IBIU ABRIL-JUNY

2016 01 932 22708

120,00

C.COMARCAL, LIQUIDACIO ALTA IBIU 2T2016

2016 01 932 22708

108,00

C.COMARCAL, LIQUIDACIO IIVTNU 2T2016

2.062,40

Total partida 01/932/22708

1.509,28

JAUME PASCUAL, TREBALLS PISCINA MUNICIPAL

1.509,28

Total partida 02/342/21200

2016 03 338 22609

1.395,00

BAR L'EMPORDANET, MENUS CASAL

2016 03 338 22609

41,60

BAR L'EMPORDANET, ATENCIONS PROTOCOLARIES
ULTIM DIA

1.436,60

Total partida 03/338/22609

693,33

JAUME PASCUAL, FIRA ERAQUARI 2015-2016

693,33

Total partida 19/338/22609

2016 20 338 22609

866,19

CUVÉE GIRONA, BEGUDA SANT GALDERIC

2016 20 338 22609

222,05

L'EMPORDANET, DESPESES FESTA SANT GALDERIC

2016 20 338 22609

2.816,83

ARROSADES TIETA ROSA, DINAR FESTA SANT GALDERIC

3.905,07

Total partida 20/338/22609

2016 02 342 21200

2016 19 338 22609

Total……………….

CASAL MONITORS

60.478,76

Vist l’informe de l’Interventora de l’Ajuntament
Per tot això, el Ple, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits finançat amb romanent de
tresoreria per a despeses generals
SEGON.- Aprovar, així mateix, l’expedient de modificació de crèdits 2/2017, atès que no existeix
consignació pressupostària suficient per al reconeixement extrajudicial dels crèdits descrits
anteriorment, en la següent forma:
FACTURES PENDENTS D’APLICAR (RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL)

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Aplicació

Import

Text lliure

2016 01 231 46500

818,03

C.COMARCAL, APORTACIO 1S2014 SERVEIS SOCIALS

818,03

Total partida 01/231/46500

2016 01 338 22609

3.630,00

J.BRUGUES, ACTUACIONS ORQUESTRES FESTA DE LA TALLADA

2016 01 338 22609

363,00

NANDO MASSANEDA, REPRESENTACIO
PROFUNDES"" AL CENTRE SOCIAL

2016 01 338 22609

80,95

BAR L'EMPORDANET, CORAL FESTA MARENYA

2016 01 338 22609

840,40

BAR L'EMPORDANET, FESTA DE SANTA MARIA

2016 01 338 22609

75,00

BAR L'EMPORDANET,
TURISME

2016 01 338 22609

426,40

MISTER CHUCHES, CARAMELS

5.415,75

Total partida 01/338/22609

2016 01 450 62200

1.766,60

CONSTRUTOP, PERFIL METAL.LICS A SKATEPARK

2016 01 450 62200

1.191,85

FI-7160 Escaner Fujitsu FI-7160 N Serie: A33AG30203 / 07014 EXTENSIO DE
GARANTIA 4 ANYS - SILVER

2016 01 450 62200

1.098,68

REPROGIR. MOBILIARI OFICINA. CADIRES I DESTRUCTORA

2016 01 450 62200

2.072,28

JAUME PASCUAL, LLUMINÀRIA DAVANT CASA NOVA CAN CANALS

2016 01 450 62200

5.593,83

M-FREGADORA COMAC ANTEA 50 BT / M-CARREGADOR 24v 15 Ah mono /

2016 01 450 62200

3.091,55

60 planxes per fixar pòsters en els fanals / 8 senyals ""respecteu la velocitat"" / 50
senyals ""recolliu els excrements""

2016 01 450 62200

1.376,80

GEOSERVEI, TREBALLS ESPAI CANET DE LA TALLADA

16.191,59

Total partida 01/450/62200

14.083,19

Acondicionament pista esportiva-Reparació esquerdes / pintura

14.083,19

Total partida 01/459/62202

2016 01 920 21000

1.360,14

SERRALLERIA JAUME, BARANA PUJAR CAMPANES ESGLESIA

2016 01 920 21000

1.149,50

GIROCOPI, TARGETES BANDA MAGNETICA

2016 01 920 21000

635,25

CANYISSOS BRUGAT, BRUC

2016 01 920 21000

197,39

2016 01 459 62202

ATENCIONS

MONOLEG

PROTOCOLARIES

""SENSACIONS

VISITA

TÈCNIC

Esglèsia de Tor: empotrar el tub que porta la llum del casal. Hores paleta / hores

manobre / sac ciment rapit

2016 01 920 21000

159,48

Tapar forats del sostre (per empotrar el tubs dels llums i projector). HORES
PALETA / sacs de guix controlat

2016 01 920 21000

1.183,38

CONST. EL PUIG SEGALA, TREBALLS DE PINTURA

4.685,14

Total partida 01/920/21000

2016 01 920 21300

77,44

FV SEGURETAT, VENTOLA GRABOLOSA, FRA. A01600573/0 MANTENIMENT

2016 01 920 21300

321,86

FV SEGURETAT, VENTOLA GRABOLOSA, FRA. A0152202/0 MANTENIMENT

2016 01 920 21300

116,16

FV SEGURETAT, VENTOLA GRABOLOSA, MANTENIMENT

515,46

Total partida 01/920/21300

2016 01 920 21600

326,00

C.COMARCAL, SERVEIS INFORMATICS (HORES DE SUPORT JULIOL-NOVEMBRE) 2S2016

2016 01 920 21600

87,73

DAVID BADOSA, MANTENIMENT INFORMATIC

2016 01 920 21600

177,27

DAVID BADOSA, MANTENIMENT INFORMATIC

591,00

Total partida 01/920/21600

2016 01 920 22000

100,22

GIROCOPI, MATERIAL OFICINA

2016 01 920 22000

107,02

GIROCOPI, MATERIAL OFICINA

2016 01 920 22000

69,15

GIROCOPI, MATERIAL OFICINA

2016 01 920 22000

94,38

GIROCOPI, MATERIAL OFICINA

2016 01 920 22000

23,99

IMPREMTA DIGITAL, ADHESIUS

2016 01 920 22000

134,90

SUSANA COLL, MATERIAL OFICINA (FRA 135,80-0,90 DEL PAGAMENT FRA.
16-00222)

529,66

Total partida 01/920/22000

1.500,51

MAPFRE, ASSEGURANÇA RC

1.500,51

Total partida 01/920/22400

106,65

BAR L'EMPORDANET, ATENCIONS PROTOCOLARIES VISITA PRESIDENT
CONSELL COMARCAL

106,65

Total partida 01/920/22601

2016 01 920 22400

2016 01 920 22601

2016 01 920 22699

276,00

C.COMARCAL, GESTIO NOMINES 4T2016

2016 01 920 22699

486,00

C.COMARCAL, GESTIO NOMINES 3T2016

2016 01 920 22699

331,00

C.COMARCAL, GESTIO NOMINES 2T2016

2016 01 920 22699

484,00

JOPERLLUM, LLUM FIGURA ESTEL AMB CUA

2016 01 920 22699

156,76

C.COMARCAL, RECOLLIDA ANIMALS 2014 (COMPENSAT)

1.733,76

Total partida 01/920/22699

2016 01 920 22706

1.734,54

ENGINYERIA BTF2016, PROJECTE ENLLUMENAT

2016 01 920 22706

1.149,50

ENGINYERIA BTF, PROJECTE AMPLIACIO POTÈNCIA ELECTRICA LOCAL
SOCIAL

2016 01 920 22706

450,00

C.COMARCAL, REDACCIO MEMÒRIA VALORADA GUINGUETA PISCINA

3.334,04

Total partida 01/920/22706

1.367,30

CONSULTORIA TECNICA
RUSTIQUES EN LITIGI

1.367,30

Total partida 01/920/22799

2016 01 932 22708

300,00

C.COMARCAL, SERVEIS LIQUIDACIO I NOTIFICACIO
DESEMBRE

2016 01 932 22708

272,00

C.COMARCAL, SERVEIS LIQUIDACIO I NOTFICACIO IBIU JULIOL-SETEMBRE

2016 01 932 22708

1.034,40

C.COMARCAL SERVEIS
(COMPENSAT)

2016 01 932 22708

60,00

C.COMARCAL, LIQUIDACIO I NOTIFICACIO IBIU ABRIL-JUNY2016

2016 01 932 22708

168,00

C.COMARCAL, LIQUIDACIO I NOTIFICACIO IBIU ABRIL-JUNY

2016 01 932 22708

120,00

C.COMARCAL, LIQUIDACIO ALTA IBIU 2T2016

2016 01 932 22708

108,00

C.COMARCAL, LIQUIDACIO IIVTNU 2T2016

2.062,40

Total partida 01/932/22708

1.509,28

JAUME PASCUAL, TREBALLS PISCINA MUNICIPAL

1.509,28

Total partida 02/342/21200

1.395,00

BAR L'EMPORDANET, MENUS CASAL

2016 01 920 22799

2016 02 342 21200

2016 03 338 22609

AGRARIA,

DICTAMEN

LIQUIDACIONS

I

PERICIAL

IBIU

NOTIFICACIONS

FINQUES

OCTUBRE-

2014-2015

41,60

BAR L'EMPORDANET, ATENCIONS PROTOCOLARIES
ULTIM DIA

1.436,60

Total partida 03/338/22609

693,33

JAUME PASCUAL, FIRA ERAQUARI 2015-2016

693,33

Total partida 19/338/22609

2016 20 338 22609

866,19

CUVÉE GIRONA, BEGUDA SANT GALDERIC

2016 20 338 22609

222,05

L'EMPORDANET, DESPESES FESTA SANT GALDERIC

2016 20 338 22609

2.816,83

ARROSADES TIETA ROSA, DINAR FESTA SANT GALDERIC

3.905,07

Total partida 20/338/22609

2016 03 338 22609

2016 19 338 22609

Total……………….

CASAL MONITORS

60.478,76

FINANÇAMENT – ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA: 60.478,76 €
TERCER.- Condicionar el reconeixement extrajudicial de crèdits a l’aprovació definitiva de la
modificació de crèdit.

4.0.- APROVACIÓ DEL PEF (PLA ECONÒMIC FINANCER) 2017-2018
La liquidació del pressupost 2016, aprovada per decret d’alcaldia de data 28 de febrer de 2017 va
donar com a resultat l’ incompliment de la regla de despesa, que estableix la Llei Orgànica
2/2012, 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i per aquest motiu s’ha
procedit a la redacció del Pla Econòmic Financer en compliment de l’art. 21 d’aquest text legal.
Aquest Pla s’ha redactat per pels serveis municipals de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà , amb
l’assessorament i col·laboració dels tècnics del servei comptable de Xaloc (Diputació de Girona), i
ha emès informe pel que respecta al compliment dels principis i objectius de la Llei Orgànica 2/2012,
27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), dels articles 16.2 i 19 del
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament aplicable als ens locals
en matèria d’estabilitat pressupostaria.
En el PEF i per tal de donar compliment a la normativa, s’ha inclòs, com a mínim, la informació
següent:
a) Les causes de l’ incompliment de l’objectiu establert o, en el seu cas, de l’incompliment de la
regla de despesa.
b) Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, sota el supòsit de que no es produeixin canvis
en les polítiques fiscals i de despeses.
c) La descripció, quantificació i el calendari d’ aplicació de les mesures incloses al pla, assenyalant
les partides pressupostàries o registres extra pressupostaris en els quals s’han de comptabilitzar.

d) Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals parteix el pla, així
com els supòsits sobre els que es basen aquestes previsions, en consonància amb el que
preveu l’ informe al que es fa referència en l’apartat 5 de l’article 15.
La competència per a la seva aprovació correspon al Ple .
El Ple , per unanimitat , adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Pla econòmic i financer de l'Ajuntament de la Tallada d’Empordà que hi figura
a l’expedient, als efectes del compliment de l'objectiu de l’estabilitat i la regla de la despesa en els
exercicis 2017 i 2018, d'acord amb l'article 23 de la LOEPSF.
SEGON.- Tramitar l'esmentat Pla econòmic i financer, a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, en tant que òrgan de tutela financera dels
ens locals, així com també remetre'l al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el
termini de 5 dies naturals des de la seva aprovació, de conformitat amb l'article 9.2 de l'Ordre
HAP/2105/2012.

5.0.-APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016.
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, cal elaborar el compte general de l’entitat local. El compte
general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial
i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a l’informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 27 de juliol de 2017.
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de 9 d’agost de
2017, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut,
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar definitivament el compte general corresponent a l’exercici 2016, amb la seva
documentació bàsica, complementària i annexos, amb un resultat pressupostari ajustat de
193.233,53 euros i un romanent de tresoreria per despeses generals de 407.785,85 euros.
SEGON.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats
en la part expositiva.

6.0.- ACORD APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE
LA TALLADA D’EMPORDÀ PER L’EXERCICI 2018.
Text de l’acord:
Aquesta Corporació pretén aprovar les ordenances fiscals del municipi de la Tallada d’Empordà per a
l’exercici 2018, d’acord amb el que estableix l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La Secretària Interventora ha elaborat una proposta d’ordenances fiscals i els corresponents estudis de
costos.
El Ple, a proposta d’Alcaldia, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-Ordenança núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
-Ordenança núm 6. reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable.
-Ordenança núm. 8 reguladora de la taxa per la recollida d’escombraries.
-Ordenança núm.9 reguladora de les taxes per la prestació de serveis de competència municipal.
- Ordenança núm. 14 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
-Ordenança núm.15 reguladora de la taxa per la utilització de la piscina municipal, les instal·lacions i el
material municipals.
SEGON.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen s’han
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província de Girona, dins el
qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.

TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals, es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entraran en vigor el dia 1 de gener de 2018.
7.1.- RATIFICACIO APROVACIO INICIAL PROJECTE URBANITZACIÓ PA7
Text de l’acord:
Antecedents:
La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’agost de 2017, va adoptar el següent acord:
“ APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PA-7 “GINESTAR”

Antecedents:
En data 17 de gener de 2017, la Sra. Margarita Vidal Jurado i altres interessats van presentar instància
sol·licitant l’aprovació del projecte d’urbanització del PA7 Ginestar, d’acord amb el projecte realitzat a l’efecte
per Falcó Huguet Arquitectes.
En data 20 d’abril de 2017, l’arquitecta assessora municipal, Sandra Fernàndez Soteras, va emetre informe
sobre el projecte presentat i va desestimar la seva aprovació, sol·licitant la formulació de diferents
aclariments.
Per part dels promotors s’ha presentat el projecte modificat, redactat en data juny de 2017 pels arquitectes
Falcó Huguet, recollint les modificacions i aclariments sol·licitats.
L’arquitecta assessora municipal, Sandra Fernàndez Soteras, va emetre informe segons el qual:
“Sandra Fernández Soteras, arquitecta municipal de la Tallada d’Empordà, per requeriment d’Alcaldia emet el
següent informe:
•Antecedents:

• En data 20 d’abril de 2017 es va emetre informe desfavorable del projecte d’urbanització del PA7 en que
respecte la documentació aportada, es demanaven els següents aclariments :
.-L’amplada de vial de 5m per tots els trams a excepció dels 20m primers de la pujada del passatge de la
ginesta i bona part del passatge de l’Olivera, uns 50m, en que l’amplada serà de 4m.
Cal justificar l’accessibilitat i recorreguts de bombers.

Cal justificar la situació d’hidrants
.-respecte el paviment col·locat:
Al llarg de la calçada i fent juntes transversals cada 5,5m es col·locarà junta de peça terana de breinco
rejuntada amb sorra fina i seca .Cal que sigui amb morter.
EL pendent de la vorera serà de 5% cap al vial, i de 3% el pendent de la calçada.
El pendent màxim permès transversal de la vorera serà del 2% d’acord al Decret 135/1995 Codi
d’Accessibilitat de Catalunya. Cal que el pendent estigui d’acord a la normativa.
.-Caldrà presentar el projecte Visat.
•En data 7 d’abril de 2017 es va emetre informe del projecte de reparcel·lació del pla de millora urbana
PMU7, requerint documentació.
•En data 15 de març de 2017 es va aprovar definitivament per Acord de Ple el pla de millora urbana PMU7
•En data 17 de gener de 2017 es va presentar projecte de reparcel·lació del pla de millora urbana PMU7,
redactat per Falcó i Huguet i Joaquim Roure Arquitectes.

•En data 7 d’octubre de 2016 es va emetre informe favorable per part dels SSTT de l’Ajuntament de la
Tallada.
•En data 5 d’octubre de 2016, els arquitectes redactors del PA7, han entrat informe i documentació donant
resposta a l’informe rebut per la Comissió Territorial d’urbanisme.
Les modificacions introduïdes pels redactors del PMU són les següents modificacions que no es consideren
substancials:
-Modificacions en la memòria: S’han introduït dos nous apartats en que es justifiquen la documentació que
disposa l’article 66 TRLU i 91 del RLU referent a les obres d’urbanització i serveis, el seu pressupost i avaluació
econòmica i financera, sostenibilitat econòmica, la modalitats sostenible i documentació mediambiental.
-Modificacions en la Normativa: S’ha introduït una disposició transitòria relativa a les edificacions en volum
disconforme, donat que la normativa referent de la zona ja va definida en el propi POUM.
-Qualsevol xarxa de serveis del PMU que afecti a la carretera C-31a, serà autoritzada individualment per
aquest servei.
Escau recordar 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 adient per solucionar-ho, dintre 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 usuraris de la carretera. Si es produís
l’enlluernament den la via, el promotor haurà d’executar les mesures adients per solucionar-ho, dintre dels
costos finals d’urbanització.
.-No es permeten 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 tot 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 dintre de la zona d’afectació de la carretera,
cal demanar la preceptiva autorització a l’organisme encarregat de la seva explotació (al Servei Territorial de
Carreteres de Girona o a la Diputació de Girona), d’acord amb allò que disposa l’article 29 de la Llei 7/1993.
•En data 14 de setembre de 2016 es va emetre informe des del departament de Territori i Sostenibilitat.
D’acord a l’informe emès pels Serveis Tècnics i d’acord amb les consideracions efectuades, la Comissió va
acordar:
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 2/2012 de 22 de febrer, sobre el Pla de millora urbana de PA-7
Ginestar – Tor, promogut per Jose Maria Sánchez 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 contemplats 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 2/2012, 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 l’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 1/201, de 3 d’agost , modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
•En data 4 de juliol de 2016 es va emetre informe dels Serveis Territorials a Girona, referent al Pla de millora
urbana del PA-7 Ginestar, amb núm. d’expedient: CAG20160427, en que s’informava el següent:
“El Pla de millora urbana del PA-7 Ginestar-Tor-La Tallada d’Empordà, resulta afectat per la/es servitud/s
derivada de la carretera: C-31a, de C-31, La tallada d’Empordà a GIV-6302, Ventalló (l’arbre Sec).
Aquestes servituds es troben fixades en la Llei 7/1993 de 30 de setembre de carreteres.
Al respecte escau informar el següent:
•En data 19 d’abril de 2016, l’arquitecte municipal va emetre informe FAVORABLE, i es va iniciar la tramitació
del document: Pla de Millora Urbana PA-7 redactat pels arquitectes Falcó – Huguet i Joaquim Roura.

•Documentació presentada:

.-Projecte d’urbanització del PA-7 “Ginestar” redactat per Falcó-Huguet. Joaquim Roura/Arquitectes. Text
modificat juny 2017. VISAT
•Pressupost:

El pressupost d’Execució Material de l’obra és de 110.052,00€

•Documentació:

El Projecte conté els documents a què fa referència l’art.107 de la Llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de
Contractes del sector Públic :
a) Memòria.
b) Plànols de conjunt i de detall. Cal fer esment especial a la gran quantitat de definició i detalls
inclosos en el plànols del Projecte que posteriorment facilitarà el desenvolupament d’aquest.
c) Plec de Prescripcions tècniques i particulars.

d) Pressupost descompost i desglossat.
e) Pla de treball d’obra.
f) Les referències de tot tipus en que es fonamentarà el replanteig de l’obra.
g) El estudi de Seguretat i Salut.
h) El estudi de Gestió de Residus.
i) La documentació prevista en normes de caràcter legal i reglamentari.
S’inclouen els convenis d’assessorament de la companyia Elèctrica: FECSA ENDESA de data 4 d’agost de
2016- (estudi tècnic EPGR6 i EPGRO).
.-Estudi enllumenat vials de MAYJA SL Alumbrados

•Objecte del projecte:

El present projecte té per objecte urbanitzar el polígon d’actuació del PA-7, el Ginestar per tal d’adequar els
accessos a totes les seves parcel·les i disposar i condicionar les xarxes dels diferents serveis a partir de les
següents actuacions:
.-Regularització de les pendents i pavimentació dels passatges de la Ginesta i de l’Olivera i obertura d’un no u
tram de vial que doni accés i façana a les parcel·les del sector de ponent i conformi un recorregut circular
d’entrada i sortida del polígon des de la carretera C-31 a Figueres.
.-Modificació i soterrament de la xarxa elèctrica de BT que doni servei a totes les parcel·les
.-Disposició d’una nova xarxa de sanejament d’aigües residuals i aigües plujanes soterrada per sota vials.
.-Instal·lació d’una xarxa d’enllumenat públic, avui inexistent.
.-Nova xarxa de subministrament d’aigua potable per sota vials i anul·lació de la xarxa existent.
.-Distribució d’una nova xarxa de telefonia.

Serveis existents:
.-Xarxa de BT: deriva de la línia elèctrica de BT amb conducció aïllada de cable trenat que transcórrer al llarg
del SUD 2 a l’oest del polígon. Aquesta derivació es fa de forma aèria també sobre postes de fusta i i formigó
situats dins de les diferents parcel·les, donant servei amb cable aeri trenat a un dels habitatge i de forma
soterrada amb conversió a dinal de línia a les altres dues.
.-Xarxa d’escomesa d’aigua i xarxa d’evacuació : és totalment aleatòria a través de les diferents parcel·les del
polígon, parcialment fora dels camins d’accés. La xarxa d’aigua serveix únicament a tres dels habitatges del
polígon. Les altres dues no disposen de connexió o està fora de servei.
.-Xarxa de telefonia: arriba al polígon amb cable aeri sobre suports de fusta, travessant la carretera C-31 i
donant servei únicament a l’habitatge del passatge de la Ginesta núm. 1.

Descripció ordenació proposada:

.-El projecte proposa la urbanització dels passatges de la Ginesta i de l’Olivera, així com el nou tram que
connecta ambdós passatges, adaptant-se al camí actual, mantenint i respectant les cotes d’accés a les finques
tant als seus accessos per vehicles com a peu.
.-L’amplada de vial de 5m per tots els trams a excepció dels 20m primers de la pujada del passatge de la
ginesta i bona part del passatge de l’Olivera, uns 50m, en que l’amplada serà de 4m. Aquesta reducció es
justifica perquè les finques estan consolidades i l’amplada es considera suficient pel pas de vehicles , atés que
aquest vial és només d’accés a aquests habitatges.
Cal comprovar que sigui correcte per tema INCENDIS. S’ha justificat
.-La secció proposada pels trams de 5m d’amplada és de 4m destinats a calçada i 1m a vorera, que estaran
enrasats i diferenciats pel color del paviment.
.-La solució constructiva proposada és un paviment de 18cm de formigó colorejat acabat escombrat per la
zona de calçada i de formigó acabat d’escombra i tenyit d’òxid de ferro a l’espai de voreres.
Es col·locarà una junta tipus Duraflex TL de 10x40x2500 d’alumini com a junta entre calçada i vorera.
Al llarg de la calçada i fent juntes transversals cada 5,5m es col·locarà junta de peça terana de breinco
rejuntada amb morter de consistència tova.
El pendent màxim permés transversal de la vorera serà del 3% al 2% d’acord al Decret 135/1995 Codi
d’Accessibilitat de Catalunya
.-Col·locació d’interceptors lineals per recollida d’aigües plujanes, cada 22m, degut al pendent del vial.
.-S’implantarà xarxa de recollida d’aigües plujanes i de sanejament separatives a totes les parcel·les, atès
que ara aquestes són aleatòries i discorren entre parcel·les...
Les aigües plujanes es portaran per escorrentia a cursos pròxims d’aigua
Les aigües residuals es portaran a un pou de residuals situat al costa del passatge de la Olivera connectat al
col·lector d’alta que va a l’EDAR de l’Escala.
.-El projecte contempla la conversió de la línia aèria de BT a línia soterra que es farà a la part més alta del
passatge de l’Olivera desplaçant part dels postes existent de formigó. A peu de poste s’hi disposarà de caixa
de seccionament i CGP i es derivaran les escomeses.
.-LA xarxa de telefonia i telecomunicacions es farà seguint el mateix criteri.
.-Es realitzarà una nova xarxa d’enllumenat públic, que requerirà de la instal·lació de 9 lluminàries model
Urbana-triangular amb làmpada de descàrrega de vapor de Sodi d’alta pressió de 70Q amb columna de
5metres d’alçada.
.-La vegetació existent es mirarà de mantenir, fent escossells de planxes d’acer corten de 8mm corbades , que
sobresurtin 10 cm.
.-Es col·locaran dues papereres, model tramuntana C-23F de 60l, situades a la part superior del passatge de la
Ginesta i de l’Olivera.
.-S’adjunten els plànols de senyalització P19 i P20 on s’indica el sistema de senyalització a col·locar.

•Avaluació de residus:

-D’acord a l’estudi de gestió de residus que forma part del projecte d’urbanització presentat, l’estimació del
cost de tractament de RCE a efectes de la determinació de la fiança és de 1.460,94€ més els costos de gestió
de 217,21€.

•Condicions:

.-Respecte la documentació aportada anteriorment es van demanar una sèrie d’aclariments que s’han
realitzat.

.-.Abans d’iniciar l’obra caldrà presentar:
.-Manifestació del contractista assumint l’execució de les obres
.-Còpia de l’aprovació del pla de seguretat i salut
.-Còpia de l’obertura del lloc de treball
.-Confirmació d’autoliquidació de les taxes corresponents.
.-Acreditació d’haver signat davant d’un gestor autoritzat document d’acceptació que garanteixi la correcta
destinació dels residus separats per tipus. Ha de constar el codi de gestor i domicili de l’obra.
-. Cal fer una correcta gestió de les terres, enderrocs, runes i residus de la construcció generats a l’obra i
portar-los a una instal·lació degudament autoritzada i inscrita en el Registre de gestors d’enderrocs de la
Junta de Residus.
-. Un cop acabada l’obra cal lliurar el justificant de la gestió de residus, conforme s’han portat a una
instal·lació degudament autoritzada.
-. En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar, amb anterioritat, el corresponent permís.
-. En cas d’haver de portar a terme qualsevol altre actuació que la descrita anteriorment s’haurà de sol·licitar
la llicència corresponent.

•Conclusions:

Per tot l’exposat, s’informa FAVORABLEMENT la llicència d’obres, amb les condicions que se’n deriven del
present informe, salvant el dret a propietat i sense perjudicis a tercers.
Fonaments jurídics:
-

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

-

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització PA7 “Ginestar”, d’acord amb el projecte redactat per
Falcó Huguet Arquitectes en data juny de 2017 i d’acord les determinacions de l’informe emès per l’arquitecta
assessora municipal, Sandra Fernández Soteras.
SEGON- ratificar el present acord d’aprovació inicial en la primera sessió de ple ordinari que es celebri.
TERCER- sotmetre el projecte a informació pública per termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’acord d’aprovació inicial en el BOP de Girona, en un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació a l’àmbit municipal, al Tauler d’anuncis de la Corporació així com a la pàgina web de l’ajuntament,
a efectes d’examen i presentació d’al·legacions i/o reclamacions.
QUART.- notificar el present acord als promotors del projecte per al seu coneixement. “
Per tot això, el Ple, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’agost de
2017, d’aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització PA-7 Ginestar, d’acord amb el projecte
redactat en data juny de 2017 pels arquitectes Falcó-Huguet, en el que s’incorporen les
prescripcions fixades en l’informe inicial de l’arquitecta assessora municipal, Sandra Fernández
Soteras.
SEGON.- procedir a l’exposició pública de l’expedient d’Urbanització PA-7 Ginestar per termini d’un
mes, prèvia la publicació de l’acord d’aprovació inicial en el BOP, un diari de premsa periòdica
d’àmbit municipal i la pàgina web de l’ajuntament, a efectes d’examen i presentació d’al·legacions.

7.2.- RATIFICACIÓ APROVACIÓ INICIAL REPARCEL·LACIÓ PA7 EL GINESTAR TOR
Text de l’acord:
Antecedents:
D’acord amb l’informe favorable emès per l’arquitecta assessora municipal, Sandra Fernández
Soteras, la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’agost de 2017, va aprovar, per
unanimitat, el següent acord:
“TÍTOL: APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PA-7 “GINESTAR”
Antecedents:

En data 17 de gener de 2017, número de Registre d’Entrada 63, la Sra. Margarita Vidal Jurado i altres
interessats van presentar instància sol·licitant l’aprovació del projecte de reparcel·lació del PA7 Ginestar,
d’acord amb el projecte redactat per Falcó Huguet Arquitectes.
En data 20 d’abril de 2017, l’arquitecta assessora municipal, Sandra Fernández Soteras, va emetre informe
desfavorable sobre el projecte presentat, sol·licitant la presentació de documentació addicional per a la seva
aprovació.
En data juny de 2017 els promotors van presentar el projecte modificat, redactat pels arquitectes Falcó Huguet,
adjuntant la documentació sol·licitada en l’informe inicial.
Revisat el projecte aportat, l’arquitecta assessora municipal, Sandra Fernández Soteras, va emetre informe
segons el qual:
•Antecedents:
•En data abril de 2017 es va emetre informe del SSTT de l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà en que
s’informava desfavorablement el projecte presentat i es demanava que calia aportar la documentació que
mancava :
.- Justificació del compliment de la normativa urbanística i qualificació en base al POUM
.- Cal aportar quadre justificatiu. D’acord a la parcel.la i façana mínima, segons documentació aportada
sembla que és correcte. Però es demana plànol justificatiu i quadre amb superfícies...
.-Plànol acotat de finques inicials i finals. Manca Acotar Plànol
.-Projecte VISAT pels tècnic competents.
•En data 15 de març de 2017 es va aprovar definitivament per Acord de Ple el pla de millora urbana
PMU7
•En data 7 d’octubre de 2016 es va emetre informe favorable per part dels SSTT de l’Ajuntament de la
Tallada.
•En data 5 d’octubre de 2016, els arquitectes redactors del PA7, han entrat informe i documentació
donant resposta a l’informe rebut per la Comissió Territorial d’urbanisme.
Les modificacions introduïdes pels redactors del PMU són les següents modificacions que no es consideren
substancials:
-Modificacions en la memòria: S’han introduït dos nous apartats en que es justifiquen la documentació que
disposa l’article 66 TRLU i 91 del RLU referent a les obres d’urbanització i serveis, el seu pressupost i avaluació
econòmica i financera, sostenibilitat econòmica, la modalitats sostenible i documentació mediambiental.
-Modificacions en la Normativa: S’ha introduït una disposició transitòria relativa a les edificacions en volum
disconforme, donat que la normativa referent de la zona ja va definida en el propi POUM.
•En data 14 de setembre de 2016 es va emetre informe des del departament de Territori i Sostenibilitat.

D’acord a l’informe emès pels Serveis Tècnics i d’acord amb les consideracions efectuades, la Comissió va
acordar:
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 2/2012 de 22 de febrer, sobre el Pla de millora urbana de PA-7
Ginestar – Tor, promogut per Jose Maria Sánchez Ortiz i altres i tramès per l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà, amb les prescripcions següents:
1.3 Manca completar la documentació del pla de millora urbana d’acord amb els articles 66 del TRLU i 91 del
RLU.
1.4 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 contemplats 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 2/2012, 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 l’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 1/201, de 3 d’agost , modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
•En data 4 de juliol de 2016 es va emetre informe dels Serveis Territorials a Girona, referent al Pla de
millora urbana del PA-7 Ginestar, amb núm. d’expedient: CAG20160427, en que s’informava el següent:
“El Pla de millora urbana del PA-7 Ginestar-Tor-La Tallada d’Empordà, resulta afectat per la/es servitud/s
derivada de la carretera: C-31a, de C-31, La tallada d’Empordà a GIV-6302, Ventalló (l’arbre Sec).
Aquestes servituds es troben fixades en la Llei 7/1993 de 30 de setembre de carreteres.
Al respecte escau informar el següent:
-Qualsevol xarxa de serveis del PMU que afecti a la carretera C-31a, serà autoritzada individualment per
aquest servei.
Escau recordar 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 adient per solucionar-ho, dintre 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 usuraris de la carretera. Si es produís
l’enlluernament den la via, el promotor haurà d’executar les mesures adients per solucionar-ho, dintre dels
costos finals d’urbanització.
.-No es permeten 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 tot 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 dintre de la zona d’afectació de la carretera, cal
demanar la preceptiva autorització a l’organisme encarregat de la seva explotació (al Servei Territorial de
Carreteres de Girona o a la Diputació de Girona), d’acord amb allò que disposa l’article 29 de la Llei 7/1993.
•En data 19 d’abril de 2016, l’arquitecte municipal va emetre informe FAVORABLE, i es va iniciar la tramitació
del document: Pla de Millora Urbana PA-7 redactat pels arquitectes Falcó – Huguet i Joaquim Roura.
•Documentació presentada:

.-Projecte de reparcel·lació redactat per Falcó-Huguet. Joaquim Roura/Arquitectes. VISAT
•Objecte del projecte:

El present projecte té per objecte la reparcel·lació del PA-7, el Ginestar
La unitat a reparcel·lar és el sector PA-7 “Ginestar” de Tor, que està definit pel POUM com un Pla de Millora
Urbana.
Aquest àmbit es troba situat al nord del nucli urbà de Tor, al marge oest de la C-31 a Figueres, amb una
superfície de 5.374,40m2.
El polígon està format per cinc finques segons dades cadastrals , i una franja de sòl públic corresponent a la
carretera C-31a, que es troba consolidat en un 80% ja que 4 de les 5 finques estan edificades, i estan tancades
mitjançant vegetació o filat metàl·lic, quedant únicament oberta la finca no edificada.
•Marc Normatiu
.- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Sòl i rehabilitació
Urbana d’àmbit estatal: LS
.- Reial Decret 1492/2011 de 24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de Valoracions de la Llei de Sòl:
RVLS

.-Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme modificat per la Llei
3/2012 de 22 de febrero: TRLU
.- Decret 305/2006, de 18 de juliol , pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanismes: RLU
.- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protección de la legalitat urbanística:
RPLU.
•Normativa municipal
.-L’article 126 del POUM de la Tallada d’Empordà fixa les condicions dels polígons d’actuació.
D’acord al punt 12, el PA7 Ginestar es troba en sòl urbà consolidat. Segons la seva fitxa, les condicions
detallades pel PA-7 Ginestar són:
1.-Situació:
Està situat al nord del nucli urbà de Tor, al marge oest de la carretera C-31 a Figueres.
2.-Objectius:
Es tracta d’un sector de sòl urbà consolidat i edificat en un 80 per cent que té com a objectiu dotar d’espais
d’accés a les diferents parcel·les existent i urbanitzar-lo.
3.-Superfícies:
.Superfície total: 5.608m2
.Superfície de sòl públic (viari):1.089 m2
.Superfície de sòl privat: 4.519,0m2
.Edificabilitat bruta del sector: 0,403m2st/m2sol
.Nombre màxim d’habitatges: 5 hab.
4.-Condicions d’ordenació, edificació i ús
Són les corresponents a les zones de Cases aïllades (clau 5b) i Sistema viari (clau C1)
5.-Condicions de gestió
El sistema d’actuació és de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. Per tal d’assegurar els
objectius assenyalats per aquest sector caldrà la redacció i aprovació d’un Pla de Millora urbana.

.-L’article 122 del POUM de la Tallada d’Empordà fixa les condicions de les zona de cases aïllades Clau 5:
3.2Condicions de l’edificació
Subzona

Parcel·la

Façana

Ocupació

Separacions

Alçada

Edificabilitat

Densitat neta

mínima

5b

600

mínima

18

màxima

30

carrer/veïns

3/3

Reguladora

neta

Hab./parcel·la

màx.

m2st/m2sol

min

6,80 (B+1)

0,50

1

• Compliment normativa urbanística municipal
.-Quadre d’aprofitament urbanístic del sector:
.-D’acord al projecte presentat, el quadre en que es defineix l’aprofitament del sector d’acord a la normativa
urbanística que regeix el polígon són:

Superfície total del polígon

5.374,40m2

100%

Ús privat

Edificació aïllada

80,58%

Tipologia edificatòria

Habitatge unifamiliar

Ús predominant

4.330,89 m2

Superfície zona edificable

2.165,45 m2st/m2sol

Sostre edificable màxim

0,4029m2st/m2sol

Edificabilitat neta

0,50 m2st/m2sol

Nombre màxim de parcel·les

5 parcel·les

Densitat màxima

5 habitatges

Sistema ús públic

19,42%

Sistema comunicacions viàries

1.043,51m2

Total sistemes

1.043,51m2

.-Sistema d’actuació:
D’acord a la fitxa del PA7 el sistema d’actuació fixat és el de Compensació bàsica, pel que els propietaris
aporten els terrenys de cessió obligatòria i executen a llur càrrec la urbanització en els termes i amb les
condicions que determina el planejament.
La iniciativa correspon als propietaris que representi més del 50% de la superfície total del polígon.
• Compliment documentació presentada
.-Documentació necessària d’acord al POUM:
.-D’acord al punt 4 de l’art 20 de la normativa municipal els documents necessaris per a la sol·licitud de
llicències és:
a) Projecte de parcel·lació signat per tècnic competent visat que consti de:
-Memòria amb la descripció física i jurídica de les finques, acompanyant-la de nota simple informativa del
Registre de la Propietat, i descripció física de les parcel·les resultants.

.- Justificació del compliment de la normativa urbanística i qualificació en base al POUM
.- Cal aportar quadre justificatiu. D’acord a la parcel·la i façana mínima, segons documentació aportada
sembla que és correcte. Però es demanava plànol justificatiu i quadre amb superfícies... Que ha estat
aportat.
.-Plànol acotat de finques inicials i finals. Mancava Acotar Plànol. S’han justificat les mides de façanes en
quadre de superfícies. Plànol justificatiu O.10
.-Contingut del projecte de reparcel·lació d’acord a l’article 144 del RLU i a l’article 150 del RLU.
En la memòria del projecte de reparcel·lació ha de constar:
a) El planejament que és objecte d’execució. consta
b) La identificació i superfície de la unitat reparcel·lable. consta
c) Els criteris aplicats en ordre a la valoració, si s’escau, de les finques aportades i de les finques resultants i la
distribució de beneficis i càrregues. consta
d) La justificació del compte de liquidació provisional de la reparcel·lació amb especificació de les partides
següents:
1r. El pressupost provisional de despeses d’urbanització. consta
2n. Les despeses generades per la redacció del projecte, i, si s’escau, del planejament que s’executa i del
projecte d’urbanització, així com qualsevol altra despesa prevista amb especificació de la seva causa. consta
3r. La previsió de les despeses necessàries per a la formalització i inscripció del projecte de reparcel·lació. La
quantia de les indemnitzacions en metàl·lic per cancel·lació de càrregues i altres drets a satisfer a llurs titulars,
les corresponents a les persones titulars de drets externs a l’àmbit per ocupacions temporals requerides per
l’execució de l’obra urbanitzadora, així com la de les indemnitzacions a satisfer a determinades persones
propietàries a les quals no s’adjudica sòl o se’ls adjudica en menor proporció a la seva aportació, i la de les
persones titulars de restes de finques externes al sector en raó de la seva reduïda superfície. La data per
determinar el valor d’aquestes indemnitzacions és la que estableix l’article 131 d’aquest Reglament. consta
e) La identificació d’aquelles càrregues d’urbanització que, d’acord amb el què estableix l’article 127.3 d’aquest
Reglament, no van a càrrec de la comunitat reparcel·latòria i han de ser, per tant, assumides de forma
individualitzada per les persones propietàries de les finques. consta

f) La quantificació, si escau, de l’equivalent econòmic del deure de cessió de sòl amb aprofitament urbanístic.
No hi ha cessió de sòl per aprofitament urbanístic- és un sòl consolidat pràcticament
g) La identificació dels elements que no s’han d’indemnitzar perquè es poden conservar provisionalment, ja
sigui per no ser radicalment incompatibles amb l’ordenació, per no ser necessària la seva eliminació per
realitzar les obres d’urbanització previstes en el pla, o per estar situats en una superfície que calgui adjudicar
íntegrament al seu propietari o propietària. és un sòl consolidat pràcticament que manté els elements com
les edificacions existents...
h) La determinació de l’existència de drets de reallotjament i les previsions per a fer-lo efectiu, tant
temporalment com de forma definitiva. No hi ha reallotjaments a contemplar
El projecte de reparcel·lació ha d’incorporar, com a mínim, la següent documentació gràfica:
a) Plànol de situació del polígon d’actuació urbanística objecte de reparcel·lació. Consta. Plànol O.1,O2 i O3
b) Plànol que reflecteixi l’ordenació prevista en el planejament urbanístic objecte d’execució. Consta. Plànol
O.5 i O6
c) Plànol de finques aportades. Consta. Plànol O.7
d) Plànol de finques resultants i adjudicacions. Consta. Plànol O.8
e) Plànol de superposició de finques aportades i resultants. Consta. Plànol O.9
•Projecte de reparcel·lació presentat:

.-Finques aportades
.-Finca A1: Propietari Josep Maria Sánchez Ortiz
Finca 897 de Tor i Marenyà . Tom 2822 llibre 19 foli 17 inscripció 2a
.-Finca A2 : Propietari Albi 2 SL
Finca 786 de Tor i Marenyà Tom 3628 llibre 23 foli 215 inscripció 5a
.-Finca A3: Propietari Josep Collelldemont Oliva i Judith Bayona Llorca
Finca 832 de Tor i Marenyà Tom 2048 llibre 17 Foli 16 inscripció 2a
.-Finca A4 : Propietari Joan Antoni Coll Sánchez
Finca 899 de Tor i Marenyà Tom 2822 llibre 19 Foli 25 inscripció 3a
.-Finca A5: Propietària: Margarita Vidal Jurado
Finca 846 de Tor i Marenyà Tom 2822 llibre 19 Foli 218 inscripció 4a.
.-Finca A6: d’ús públic vialitat
.-Finques resultants:
segons Annex 2 on es defineix en plànol les finques adjudicades.

.-Finca R1: 897
Superfície: 812,49m2
URBANA , índex d’edificabilitat 0,50m2 st/m2sol
Titular: Josep maria Sánchez Ortiz
.-Finca R2: 786
Superfície: 775,38m2
URBANA , índex d’edificabilitat 0,50m2 st/m2sol
Titular:ALBI 2 SL
.-Finca R3: 832
Superfície:1.145,93m2 consta d’habitatge unifamiliar aïllat
URBANA , índex d’edificabilitat 0,50m2 st/m2sol
Titular:Josep Collelldemont Oliva /Judith Bayona Llorca
.-Finca R4: 899
Superfície: 783,37m2 consta d’habitatge unifamiliar aïllat
URBANA , índex d’edificabilitat 0,50m2 st/m2sol
Titular:Jose Antonio Coll Sánchez
.-Finca R5: 846
Superfície: 813,72m2 consta d’habitatge unifamiliar aïllat
URBANA , índex d’edificabilitat 0,50m2 st/m2sol
Titular: Margarita Vidal Jurado
.-Finca R6:
Superfície: 1.043,51 m2 de vialitat
Titular: Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
.-Càrregues d’urbanització:
D’acord al projecte presentat les càrregues d’urbanització es valoren en 140.402,40€ , IVA no inclòs
.-Tramitació del projecte:
La tramitació ve regulada per l’article 119 del TRLU pel que caldrà sotmetre’l a informació pública durant el
termini d’un mes.
•Condicions:
.- S’ha aportat la documentació que mancava:
.- Justificació del compliment de la normativa urbanística i qualificació en base al POUM .- Cal aportar quadre
justificatiu. D’acord a la parcel·la i façana mínima, segons documentació aportada sembla que és
correcte. Però es demana plànol justificatiu i quadre amb superfícies...
.- Plànol acotat de finques inicials i finals. Manca Acotar Plànol
.- Projecte VISAT pels tècnic competents.
•Conclusions:
Per tot l’exposat, s’informa FAVORABLEMENT la llicència d’obres ,amb les condicions que se’n deriven del
present informe, salvant el dret a propietat i sense perjudicis a tercers.

Fonaments jurídics:
-

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

-

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local acorda l’adopció del present
ACORD:
PRIMER.- aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació PA7 “Ginestar”, d’acord amb el projecte redactat
per Falcó Huguet Arquitectes en data juny de 2017 i d’acord les determinacions de l’informe emès per
l’arquitecta assessora municipal, Sandra Fernández Soteras.
SEGON.- ratificar el present acord d’aprovació inicial en la primera sessió de ple ordinari que es celebri.
TERCER- sotmetre el projecte a informació pública per termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’acord d’aprovació inicial en el BOP de Girona, en un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació a l’àmbit municipal, al Tauler d’anuncis de la Corporació així com a la pàgina web de l’ajuntament, a
efectes d’examen i presentació d’al·legacions i/o reclamacions.
QUART.- notificar el present acord als promotors del projecte per al seu coneixement”.

El Ple de la corporació, per unanimitat, adopta el següents
ACORDS:
PRIMER.- ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’agost de
2017, d’aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació PA-7 Ginestar, d’acord amb el projecte
redactat en data juny de 2017 pels arquitectes Falcó-Huguet, en el que s’incorporen les
prescripcions fixades en l’informe inicial de l’arquitecta assessora municipal, Sandra Fernández
Soteras.
SEGON.- procedir a l’exposició pública de l’expedient de Reparcel·lació PA7 Ginestar per termini
d’un mes, prèvia la publicació de l’acord d’aprovació inicial en el BOP, un diari de premsa periòdica
d’àmbit municipal i la pàgina web de l’ajuntament, a efectes d’examen i presentació d’al·legacions.
8.0- PRECS I PREGUNTES

Per part de la Sra. Irene Gerònimo Vilella , Regidora del Grup Municipal d’ERC , s’ha presentat
verbalment una pregunta:
“ Hem vist que s’ha construït un barbacoa a la zona de l’Empordanet, al costat de la piscina. Ens
podríeu explicar quines normes de funcionament té establertes?”
Intervé l’Alcalde, explicant que en breu , es pretenia posar un cartell al costat de la barbacoa, en el
qual s’hi indicaran les normes d’utilització i els passos a seguir si es vol utilitzar.
Explica, també, que tothom del municipi que vulgui fer-ne ús, només cal que s’adreci a
l’Ajuntament a fer la reserva i allà li donaran les claus.

A continuació, els dos regidors d’ERC, la Sra. Irene Gerònimo Vilella i el Sr. Jordi Colomé Garcia
proposen buscar espònsors que es vulguin promocionar a través de cartells exposats a la piscina
municipal, per tal d’obtenir majors ingressos de cares a l’any vinent, i reduïr d’aquesta manera, el
dèficit econòmic que es ve donant any rere any.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de l’Alcalde , quan són les
vint hores i cinquanta minuts, de la qual s’estén la present acta, que és signada per l’AlcaldePresident, juntament amb mi, la Secretària Interventora , que ho certifico.

Vist i plau
L’alcalde

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

La Secretària

