Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 17/06/2015
Identificació de la sessió
Núm. 2015/7
Caràcter: Extraordinari
Data: 17 de juny de 2015
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:25 h
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de la Tallada
Hi assisteixen:
Josep Ferrer Vilavella, alcalde
Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora
Jaume Riu Sala, regidor
Elisabeth Cruz Lozano, regidora
Antoni Fernàndez Sandoval, regidor
Irene Gerónimo i Vilella, regidora
Jordi Colomé i Garcia, regidor
Assistits pel secretari del Consell Comarcal del Baix Empordà, Sr. Secundino Fernández Suárez
S’ha excusat d’assistir-hi
Cap regidor/a
Ordre del dia
1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL AMPLIACIÓ TALLER MECÀNIC
3.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT

Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari 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.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE
POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUATS EN ZONES FORESTAL AL MUNICIPI DE LA
TALLADA D’EMPORDÀ, ALS EFECTES DE LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL, DE MESURES DE
PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
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La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a les
urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan
destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja
que multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació
de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per
aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels
treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis de
menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril,
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de la Tallada d’Empordà” que ha realitzat el Consell Comarcal del
Baix Empordà a petició de la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les
edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament
d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament
de Medi Ambient”.
El Ple d’aquest Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE
POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUATS EN ZONES FORESTAL AL MUNICIPI DE LA
TALLADA D’EMPORDÀ, ALS EFECTES DE LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL, DE MESURES DE
PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions aïllades
determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les
determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades per
les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a
protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses
derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.
Quart. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei 5/2003
disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del plànol de delimitació
per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.

www.latallada.cat

Email: ajuntament@latallada.cat

Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els
terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de protecció.
Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en l’elaboració
dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves urbanitzacions que
prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre del seu àmbit les
franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja exterior de
protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes executius o
qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20 dies. A tal efecte,
es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal del Baix Empordà.
Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura de
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL AMPLIACIÓ TALLER MECÀNIC AL POLÍGON 3,
PARCEL·LA 161.
El municipi de la Tallada d’Empordà disposa d’un instrument urbanístic que duu a terme
l’ordenació urbanística integral del territori, el POUM, que va ser publicat en el DOGC de 25 de
novembre de 2011.
L’Ajuntament té interès a aprovar el pla especial urbanístic ampliació taller mecànic situat al
polígon 3, parcel·la 161. El Pla Especial present està promogut per Jordi Roura Figueras i tramitat
per l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
Per decret d’alcaldia de 25 de febrer es va aprovar el pla especial de forma inicial, s’ha realitzat
informació pública per mitjans telemàtics a la web municipal, al tauler d’anuncis, al BOP de
Girona de 12 de març de 2015, el Punt Avui de 12 de març de 2015, i Diari de Girona d’11 de
març de 2015, sense que s’hagi rebut cap al·legació al respecte.
S’han sol·licitat els informes sectorials corresponents establerts legalment, i transcorregut el
termini per emetre aquests informes només s’ha rebut l’informe favorable de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (3 d’abril).
Fonaments de dret:
Atès el que disposen els articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; 52 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
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Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació als articles 67, 68, 69, i 85 de la llei 3/2012, del
22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu
1/2010, del 3 d’agost, i per la llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
El Ple d’aquest Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar provisionalment el pla especial urbanístic ampliació taller mecànic situat al
polígon 3 , parcel·la 161, promogut per Jordi Roura Figueras.
Segon.- Trametre el pla especial a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva
aprovació definitiva.

3. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT
El Ple d’aquest ajuntament, reunit en sessió d’1 d’abril de 2014, entre d’altres va aprovar
sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals que realitzi els tràmits
necessaris per deixar sense efecte l’agrupació dels ajuntaments de Viladamat i la Tallada
d’Empordà pel manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció reservat a
personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.
Després de la realització dels tràmits preceptius, el juliol de 2014 els Ajuntaments de Viladamat i
la Tallada d’Empordà vam trametre l’expedient administratiu per a la seva aprovació per la
DGAL, sense que hàgim rebut cap resposta fins al moment.
En el DOGC de 14 de novembre de 2014 es publica la resolució GRI/2523/2014, de 10 de
novembre, per la qual s’autoritza la dissolució de l’agrupació constituïda pels municipis de la
Tallada d’Empordà i Viladamat per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
intervenció.
L’eficàcia de l’autorització de la dissolució resta condicionada a la creació de cadascun dels llocs
de treball de secretaria intervenció de cada Ajuntament.
Juntament amb els tràmits realitzats fins aquest moment cal ajustar la plantilla de personal i la
relació de llocs de treball a la nova estructura de l’Ajuntament.
La proposta no altera en cap cas la massa salarial global de l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà.
El Ple d’aquest Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la creació d’una plaça específica de secretaria/intervenció de l’Ajuntament de
La Tallada d’Empordà, i en conseqüència modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament de la
Tallada d’Empordà, la qual quedarà de la forma següent:
ANNEX DE PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARI

www.latallada.cat

Email: ajuntament@latallada.cat

Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

Denominació lloc de treball
Secretaria intervenció
Tècnic Administració General
Administratiu

Places
1
1
1

Vacants
1
0
0

Grup
A1
A1
C1

PERSONAL LABORAL FIX
Denominació lloc de treball
Agutzil
Personal d’oficis

Places
1
1

Vacant
0
0

PERSONAL LABORAL EVENTUAL
Denominació lloc de treball
Dinamitzadora
Monitors casal
Monitors piscina
Auxiliar administrativa

Places
1
3
4
1

Situació administrativa

Nivell CD
21
21
21

Segon.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament, la qual en relació al personal
funcionari i els complements quedarà de la forma següent:
PERSONAL FUNCIONARI
Denominació lloc de treball
Secretaria intervenció
Tècnic Administració General
Administratiu

Places
1
1
1

Vacants
1
0
0

Grup
A1
A1
C1

CD
21
21
21

C. Específic
12.390,00
9.940,00
9.940,00

Tercer.- Publicar la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Quart.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local que doni per complert el
requeriment d’esmena de sol·licitud que va trametre a l’Ajuntament de la Tallada amb data 25
de maig de 2015.
Cinquè.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local que nomeni la funcionària de
carrera amb la categoria professional d’administrativa, Sra. Raquel Batlle Casas, secretària
interventora accidental de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari

Josep Ferrer Vilavella

Secundino Fernández Suárez
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