ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 28
D’OCTUBRE DE 2010.

A la vila de la Jonquera, a vint-i-vuit d’octubre de dos mil deu. Prèvia convocatòria es
reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els srs. regidors, el nom dels
quals es relaciona a continuació, presidits per l’Alcalde-President de la Corporació, sr.
JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de celebrar sessió extraordinària, en primera
convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Sònia Martínez Juli.- sr.
Miquel Guri Boixader.- sra. Raquel Fiol López.- sr. Jaume Domènech Domènech .-sr.
Jaume Ricart Garayoa.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta Collell Cullell.- sr. Sergi
Aznar Marin.- sr. Angel Botana Penela.
ACTUA DE SECRETARIA: la que ho és de la corporació, sra. Maria Dolors Turu
Santigosa.Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la sessió,
segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president declarà oberta la
sessió essent les 20:30 hores, entrant-se tot seguit a l’estudi dels punts que formen
part de l’ordre del dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ- en el seu cas – DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE
LA SESSIÓ ANTERIOR.Prèviament repartides copies de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de
setembre, i sense cap esmena presentada, aquesta fou aprovada per unanimitat.

2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS A REGIR A
PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2011.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances
Fiscals reguladores dels tributs locals.
En concret, l’article 16 del text legal esmentat determina que els acords de modificació
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents Ordenances
reguladores dels impostos locals i de les taxes per prestació de serveis.

Aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’Ajuntament Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals que a
continuació es relacionen, d’acord amb la proposta de modificació que consta a
l’expedient i que s’adjunta a la present:
Ordenança fiscal núm.4, DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Ordenança fiscal núm.5, DE L’IMPOST DE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
Ordenança fiscal núm.6, IMP. CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES
Ordenança fiscal núm. 7, IMP. SOBRE INCREMENT VALOR DELS TERRENYS
NATURALESA URBANA.
Ordenança fiscal núm.8, TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Ordenança fiscal núm.9, TAXA LLIC. D’AUTOTAXI I VEH. DE LLOGUER
Ordenança fiscal núm.10, TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
Ordenança fiscal núm.11, TAXA LLIC. D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Ordenança fiscal núm.12, TAXA SERVEIS EN CEMENTIRIS I ALTRES
Ordenança fiscal núm.13, TAXA SOBRE EL CLAVEGUERAM
Ordenança fiscal núm.14, TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Ordenança fiscal núm.15, TAXA RETIRADA VEHICLES ABANDONATS O MAL
ESTACIONATS A LA VIA PÚBLICA
Ordenança fiscal núm.16, TAXA PER OVP AMB MERCADERIES, MAT.
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, .. I ALTRES
Ordenança fiscal núm.17, TAXA PER OVP AMB TAULES I CADIRES
Ordenança fiscal núm.18, TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES,etc.
Ordenança fiscal núm.19, TAXA PER OCUPACIÓ O APROFITAMENT ESPECIAL
DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA.
Ordenança fiscal núm.20, TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES
VORERES, RESERVES PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA
Ordenança fiscal núm.21, TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES I CULTURALS MUNICIPALS
Ordenança fiscal núm.25, TAXA PRESTACIÓ SERVEI LLAR D’INFANTS.
Ordenança fiscal núm. 29, TAXA APARCAMENTS PÚBLICS
Ordenança fiscal núm.30, TAXA PRESTACIÓ SERVEI ESCOLA MÚSICA.
Ordenança fiscal núm.32, TAXA ELIMINACIÓ DE RUNES I ALTRES.
Ordenança fiscal núm.33, TAXA UTILITZACIÓ SERVEI DEIXALLERIA.
Segon.- Aprovar provisionalment la nova redacció de l’Ordenança Fiscal núm. 27,
reguladora de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
Tercer.- Derogar l’Ordenança Fiscal núm. 34, reguladora de la Taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses que prestin
serveis de telefonia mòbil, per haver-se inclòs dins la seva regulació en el redactat de
la nova ordenança fiscal núm. 27.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el BOP, als efectes de que les persones
interessades puguin presentar les reclamacions que estimin oportunes, senyalant que,

de no presentar-se’n, els acords adoptats restaran definitivament aprovat sense
adopció de nou acord.
Cinquè.- Publicar en el BOP els acords definitius que, un cop transcorregut el període
d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les Ordenances
modificades.
Sisè.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació de les ordenances fiscals reguladores de tributs municipals, un cop s’hagin
provat definitivament, tal i com preveu l’art. e del Decret 94/1995, de 21 de febrer.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Comenta la proposta el sr. alcalde indicant que l’increment de les quotes és
bàsicament del 2% sobre les de l’exercici actual amb alguna especificitat com en
l’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en què s’ha
ajustat el tipus d’un dels períodes de càlcul de l’impost; la taxa pel manteniment de les
clavegueres en què es canvia la manera de determinar la quota, passant a ser una
quota fixa en funció del tipus d’immoble a estar calculada en funció del consum
d’aigua. Es refereix també a la taxa pel servei de recollida d’escombraries senyalant
que les quotes s’incrementen un 2% però que el cost del servei s’incrementarà molt
més ja que s’augmenta la taxa de l’abocador comarcal, la retribució del concessionari i
l’IVA.
Pregunta el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula. Intervé els r. Domènech
preguntat si l’equip de govern ha fet bé els números, ja que amb l’increment del 2% no
es farà front a l’augment de l’IPC previst pel 2011 i els 2 punts de l’IVA que ja s’estan
abonant des del juliol passat.
Contesta el sr. alcalde dient que des de la intervenció municipal, i per aquest mateix
motiu, es suggeria algun increment més però que l’equip de govern ha cregut que no
es podia apretar més al contribuent pel que s’haurà de reduir la despesa. Comenta
que no pujaran les retribucions del personal ja que hi ha congelació salarial per l’any
2011 i s’hauran de reduir bastants partides pressupostàries per quadrar el pressupost.
Apunta el sr. Domènech que en concepte de taxa d’escombraries es recapta més del
que costa el servei, de l’ordre d’un 20% de més. Li respon el sr. alcalde que no és un
20%; que el padró puja uns 50.000 € més, però que el que es recapta realment és
més o menys el que costa el servei.
Indica el sr. Domènech que pel que ha comentat abans, el seu grup s’abstindrà a la
votació.
Intervé el sr. Botana dient que ell també s’abstindrà, que hi ha increments que veu bé i
d’altres que no.
El sr. alcalde posà la proposta a votació essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
En contra:

6 vots
cap

Abstencions: 5 vots, dels srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell del grup municipal
d’ERC i Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT
CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT DE CAMIONS
A LA PARCEL·LA PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA AL SECTOR DE LA DUANA.
SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA L’ESTUDI DE VIABILITAT ECONOMICOFINANCERA DEL SERVEI, AIXÍ COM L’AVANTPROJECTE TÈCNIC DE LES
OBRES A REALITZAR.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ Per acord del Ple Municipal del dia 31 de març de 2005 es va acordar l’adquisició de
la finca propietat del Ministerio de Fomento, finca amb referència cadastral
9277202DG8997N0001JT i amb una superfície segons cadastre de 18.514,00 m2.
Es voluntat de la corporació municipal procedir a la licitació de la concessió d’obra
pública de part dels terrenys adquirits per tal destinar-los a aparcament públic controlat
i vigilat de camions i vehicles pesants. Per aquest motiu i amb aquesta finalitat, per
acord de la Junta de Govern Local del dia 27 de setembre de 2010 es va acordar la
segregació d’un parcel·la de 14.730,00 m2.
Atès que es convenient disposar d’un aparcament controlat i vigilat a la zona de la
Duana de la Jonquera per tal de donar resposta a la necessitat del municipi de
disposar d’una zona habilitada i controlada per als camions que diàriament transiten i
estacionen al municipi de la Jonquera.
Atès que la construcció i explotació d’un aparcament descobert per a camions al sector
de la Duana suposarà donar solució a la necessitat indicada en l’expositiu anterior.
Vist l’estudi de vialitat econòmic i financer de la construcció i explotació d’un
aparcament de camions a la Jonquera, redactat per la mercantil Oliver Camps Auditors
- Consultors.
Vist l’avantprojecte de construcció i explotació de l’aparcament de camions al sector de
la Duana, redactat pels serveis tècnics municipals.
Vist el que preveuen els articles 112 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, per la present es proposa al Ple Municipal l’adopció dels
següents
ACORDS:

Primer.- Prendre en consideració l’Estudi de Viabilitat econòmic i financer de la
construcció i explotació d’un aparcament de camions a la Jonquera, pel qual s’acredita
la viabilitat econòmica de l’actuació proposada per la corporació.
Segon.- Prendre en consideració l’Avantprojecte de construcció i explotació de
l’aparcament de camions al sector de la Duana, que fixa un pressupost d’execució de
les obres de l’aparcament de 266.765,00 euros.
Tercer.- Sotmetre l’Estudi de Viabilitat econòmic i financer i l’Avantprojecte de
l’aparcament a informació pública, mitjançant la publicació al BOP, DOGC i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal que durant el termini d’un mes pugui ser consultat i
es puguin presentar les al·legacions pertinents, senyalant que, de no presentar-se’n,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats sense adopció de nou acord.
Quart.- Simultàniament al període d’informació pública, sol·licitar informe al
Departament de Carreteres de l’Estat en relació a l’avantprojecte de construcció de
l’aparcament.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
El sr. alcalde comenta la proposta senyalant, tal i com ja va fer a la sessió de la
comissió informativa, que amb aquest servei es satisfarà una demanda del sector del
transport, de disposar d’un aparcament tancat, il·luminat i vigilat. Indicà que hi ha
transportistes que, arran dels robatoris que han patit a la Jonquera, al no disposar
d’aquest tipus d’estacionament segur, han deixat de parar al municipi. Comenta que
l’estudi econòmic financer conclou que el servei és rendible i preveu la possibilitat
d’obtenir un cànon anticipat que permeti d’alguna manera la recuperació del cost
d’adquisició del terreny en el seu moment, un cànon anual fix i un cànon variable.
Demana la paraula el sr. Domènech senyalant que hi ha algunes dades que l’estudi
pren en consideració i desconeix d’on s’obtenen, però que el seu grup veu bé que es
faci l’aparcament de camions al sector de la Duana.
Intervé el sr. Botana dient que de les paraules del sr. alcalde dedueix que la finalitat
per la qual s’aborda el dit projecte és la recaptatòria. Li contesta el sr. alcalde dient que
en absolut és així. Que es tira endavant aquesta iniciativa pel que ja ha dit abans, per
dotar al sector del transport – tan important a la Jonquera – d’una infraestructura que
fa temps que es demanda, la qual dóna seguretat i tranquil·litat als transportistes i que
és inexistent al municipi. Afegí que els terrenys ja fa temps que estan pagats i que el
cànon que es recaptarà no traurà de gaires “apuros” al consistori.
Apunta el sr. Botana que s’està qualificant aquest servei com a servei públic quan en
realitat es tracta d’un servei privat, d’un negoci. Li respon el sr. alcalde que hi ha un
interès públic en el dit servei, que és el mateix que els pàrquings subterranis de les
ciutats que són un negoci però fan un servei públic. Indica el sr. Ricart que es tracta
d’un servei públic però amb ànim de lucre.
Finalitza el debat el sr. alcalde senyalant que es tracta d’un servei públic gestionat de
manera indirecte per una empresa.

Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el resultat de
la mateixa el següent:
A favor:
10 vots
En contra:
cap
Abstencions: 1, del sr. Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE, CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ DE L’APARCAMENT
DESCOBERT DE CAMIONS A LA PARCEL·LA PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA
AL SECTOR DE LA DUANA.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ Per acord del Ple Municipal del dia 31 de març de 2005 es va acordar l’adquisició de
la finca propietat del Ministerio de Fomento, finca amb referència cadastral
9277202DG8997N0001JT i amb una superfície segons cadastre de 18.514,00 m2.
Es voluntat de la corporació municipal procedir a la licitació de la concessió d’obra
pública de part dels terrenys adquirits per tal destinar-los a aparcament públic controlat
i vigilat de camions i vehicles pesants. Per aquest motiu i amb aquesta finalitat, per
acord de la Junta de Govern Local del dia 27 de setembre de 2010 es va acordar la
segregació d’un parcel·la de 14.730,00 m2.
Atès que es convenient disposar d’un aparcament controlat i vigilat a la zona de la
Duana de la Jonquera per tal de donar resposta a la necessitat del municipi de
disposar d’una zona habilitada i controlada per als camions que diàriament transiten i
estacionen al municipi de la Jonquera.
Atès que la construcció i explotació d’un aparcament descobert per a camions al sector
de la Duana suposarà donar solució a la necessitat indicada en l’expositiu anterior.
Vista la proposta de plec de condicions administratives, econòmiques i tècniques
particulars que han de regir la futura licitació de la concessió d’obra pública i explotació
de l’aparcament del sector de la Duana.
Vist el que preveuen els articles 112 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, per la present es proposa al Ple Municipal l’adopció dels
següents
ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el Plec de condicions administratives, econòmiques i
tècniques particulars que han de regir la futura licitació de la concessió d’obra pública i
explotació de l’aparcament del sector de la Duana.
Segon.- Sotmetre el Plec de condicions administratives, econòmiques i tècniques
particulars a informació pública, mitjançant la publicació al BOP, DOGC i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal que durant el termini d’un mes pugui ser consultat i
es puguin presentar les al·legacions pertinents, senyalant que, de no presentar-se’n,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats sense adopció de nou acord.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Indica el sr. alcalde que ja se’n va parlar de la proposta a la comissió informativa i que
els regidors disposen des de fa ja dies de l’esborrany del plec per al seu estudi.
Apunta la secretària que, tal i com ja s’ha fet en concursos per a l’adjudicació d’obres o
serveis d’una certa complexitat, es proposa tramitar primerament l’aprovació del plec i
després, una vegada aprovat definitivament aquest amb la incorporació de les
esmenes o suggeriments presentats, si és el cas, es convoca el concurs. En
concursos de menys complexitat l’aprovació inicial del plec i la convocatòria del
concurs es fan de manera simultània, però en situacions d’una certa complexitat es
creu millor fer-ho de manera independent i donar l’opció als futurs licitadors de suggerir
el que creguin convenient en el plec de clàusules que pugui millorar la tramitació de
l’expedient o la gestió del servei.
Sense més intervencions sol·licitades, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent
aquesta aprovada per unanimitat.

5.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27 DE
SETEMBRE DE 2010, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL REGISTRADOR
TITULAR DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE FIGUERES (OFICINA
LIQUIDADORA DE TRIBUTS) DE L’IMPOST D’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“La Junta de Govern Local en sessió celebrada el passat dia 27 de setembre
d’enguany adoptà l’acord següent:
“ L’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és un tribut
municipal de caràcter potestatiu a l’empara del que estableix l’article 59.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals. Aquest ajuntament, conforme a la normativa citada, té
establert i ha aprovat la corresponent ordenança fiscal per acord del Ple Municipal del
dia 28 de desembre de 2009.
En virtut dels articles 6 i següents i 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic i del procediment administratiu comú, de l’article 5.5 de la Llei 58/2003, General

Tributària i de l’article 8.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals, és voluntat de l’ajuntament de la Jonquera per tal
de millorar l’eficàcia i eficiència en la gestió del dit impost, establir un conveni de
col·laboració amb el Registrador titular del Registre de la Propietat de Figueres per a la
realitzar de determinades actuacions de gestió, liquidació i recaptació de l’Impost
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Vist el que estableix l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, que preveu la col·laboració entre diferents administracions públiques.
Per tot això per la present es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’encàrrec de gestió a favor del Registrador titular del Registre de la
Propietat de Figueres (Oficina Liquidadora de Tributs), relatiu a la realització de les
tasques de gestió, liquidació i recaptació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.
Segon.- Aprovar com a contraprestació de l’encàrrec de gestió anteriorment esmentat,
un percentatge del 10% sobre la recaptació obtinguda mensualment.
Tercer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de la Jonquera i el Registrador titular del
Registre de la Propietat de Figueres (Oficina Liquidadora de Tributs) per a l’encomana
de gestió de les activitats descrites.
Quart.- Publicar el contingut del present acord i del conveni a formalitzar en el tauler
d’anuncis municipal i al BOP de Girona.
Cinquè.- Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació pertinent
en ordre a la correcta execució dels presents acords.”
Atesa la necessitat que l’acord anterior sigui ratificat pel plenari municipal, per la
present es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar íntegrament l’acord de Junta de Govern de data 27 de setembre
d’enguany, d’aprovar l’encàrrec de gestió a favor del Registrador titular del Registre de
la Propietat (Oficina Liquidadora de Tributs), relatiu a la realització de les tasques de
gestió, liquidació i recaptació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana.
Segon.- Publicar el contingut del present acord i del conveni a formalitzar en el tauler
d’anuncis municipal i al BOP de Girona.
Tercer.- Notificar els presents acords al Registre de la Propietat de Figueres.
No obstant això, el ple decidirà el que estimi oportú.”
Comenta el sr. alcalde que amb la intervenció del Registre de la Propietat es millorarà
la gestió de l’impost en el sentit que es detectaran les transmissions efectuades per les
quals el subjecte passiu no ha liquidat l’impost, evitant-se casos de prescripció. Afegí
que es serà més just amb la gent que paga voluntàriament i s’incrementarà la
recaptació municipal.
Sense intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta aprovada
per unanimitat.

6.- PROPOSTA DE DELEGAR A XALOC, ORGANISME AUTÒNOM DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE LA TAXA
PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
D’INTERÈS GENERAL.
Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), article 36.1.a), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres,
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix
sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, (en endavant LRJAPPAC)
estableix que les administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que altres administracions poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici
de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL),
concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres
entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que
la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància
que un adequat exercici de les mateixes té de cara la a bona marxa de la gestió
econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de
delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es
volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta
realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat, amb la
majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 57/2003,
es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del
TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que
s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a continuació
s’especifiquen:

TIPUS D'INGRÉS

GESTIÓ INSPECCIÓ

TAXA D’APROFITAMENT ESPECIAL
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR
D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS
D’INTERÈS
GENERAL.
X

X

RECAPTACIÓ
Voluntària
Executiva

X

X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de
Girona del dia 20 d’octubre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 30
d’octubre de 2009.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i
traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
SEGON. La present delegació tindrà una vigència de dos (2) anys. Transcorregut
aquest termini inicial, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en any, llevat que
qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho comuniqui
a l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos.
TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament
dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a
XALOC, de la Diputació de Girona.
QUART. Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per
aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies
facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
CINQUÈ. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació de
Girona, amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una certificació que
s’adjuntarà a l’esmentat conveni com annex.
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació de
la delegació conferida.
SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga,
publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que
disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
VUITÈ.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que siguin
necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”

El sr. alcalde comenta la proposta senyalant que la delegació, tal i com ha manifestat el
grup municipal d’ERC i que veu bé aquesta alcaldia, es fa per dos anys enlloc dels
quatre que suggeria XALOC, amb possibilitat de pròrroga d’any en any.
I sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent aquesta
aprovada per unanimitat.

7.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
No es presenten propostes per la via d’urgència.

8.- PRECS I PREGUNTES
Abans d’obrir el torn de precs i preguntes informa el sr. alcalde de la contractació del sr.
Francisco Márquez com agent de la policia local interí, per tal de substituir la baixa per
accident laboral del sr. Manel García.
Aprofita el sr. alcalde per donar dades exactes al sr. Domènech sobre el tant per cent
que suposa la despesa de personal en el pressupost municipal, qüestió aquesta que
se’n va parlar a l’última sessió plenària. Digué que segons dades facilitades per la
intervenció municipal, la despesa del capítol I és el 34,87 % dels ingressos ordinaris del
pressupost, dada calculada en base a la liquidació del pressupost exercici 2009. Si es
calcula en base a les dades del pressupost inicial el percentatge és del 41,67 %.
Comenta el sr. Domènech que ell ho ha calculat i el percentatge és del 45%, sobre el
total de les despeses de l’ajuntament.
Es comenta la diferent base de càlcul: % sobre els ingressos ordinaris o sobre el total
de despeses i s’admet que, en qualsevol cas el resultat es troba en l’ordre del 40% més
o menys, mai en el 50 o 60% que esmentava el sr. Domènech a la sessió anterior.
Admet el sr. Domènech que la dada que va donar no era correcta.
Demana el sr. alcalde si hi ha algun regidor que vulgui formular algun prec o pregunta.
8.1 Demana la paraula el sr. Botana per fer referència al que s’havia comentat a la
sessió de la comissió informativa referent a la necessitat o no de modificar l’ordenança
reguladora dels locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució en el sentit
de no prohibir que els annexos als locals puguin ser destinats a un ús diferent a
l’autoritzat, com seria la residència de les noies que presten els serveis sexuals. Digué
que ell serà bel·ligerant en aquesta qüestió, ja que està radicalment en contra que es
pugui permetre que les noies visquin al local. Afegí que ell, per la seva experiència
professional, ha tingut coneixement de com funcionen aquests locals, com actuen els
proxenetes, i es queda curt si diu que viuen en una verdadera presó, pel que només
encara faltaria que visquessin allà mateix.
Li respon el sr. alcalde que s’haurà de valorar i estudiar, en base al que acaba de referir
el sr. Botana i a d’altres consideracions que es puguin fer, si és convenient o no
modificar l’ordenança. Que ja se’n parlarà més endavant.
Continua amb la paraula el sr. Botana, en relació també al tema de la prostitució i a la
recent obertura de local al polígon Mas Morató, per dir que el propietari del local va

dient pel poble que ell personalment, junt amb el seu advocat, va parlar amb l’alcalde
quan varen sol·licitar la llicència a l’ajuntament i diuen que l’alcalde estava d’acord amb
l’obertura del local sempre però que, tal i com es fa en altres ajuntaments, aportessin
alguna quantitat per algun servei públic municipal i que s’està plantejant interposar una
querella contra l’alcalde i exigir danys i perjudicis a l’ajuntament per haver denegat la
llicència que el Jutge ha obligat a donar.
Li respon el sr. alcalde dient que això no és veritat, que va ser precisament al revés. Va
ser el propietari del local que li va suggerir que podria col·laborar, com ha fet i fa en
altres ajuntaments, en el finançament de serveis o activitats municipals. I que si vol
interposar querelles o demanar responsabilitats, està en el seu dret de fer-ho, però que
recentment, arran de l’obertura del local, li ha fet saber que no tenia intenció de
plantejar cap acció de responsabilitat. Acabà dient que faci el que vulgui.
Comenta el sr. Botana que sembla ser que ha dit que “si l’alcalde es porta bé” no
demandarà a l’ajuntament.
8.2 Demana la paraula el sr. Domènech per preguntar si el sr. Raurich té llicència
municipal per refer les instal·lacions del “garden center” al carrer Bosch de la Trinxeria.
Li respon el sr. alcalde que té el mateix permís que tenia. Indica el sr. Domènech,
doncs, que això vol dir que no en té.
8.3 Intervé el sr. Boix per fer constar un parell de qüestions. Es refereix a la falta
d’ortografia que hi ha al cartell que s’ha instal·lat a la zona esportiva; a la incongruència
que ha detectat en la senyalització limitativa de velocitat al carrer Bosch de la Trinxeria,
carrer Major, avinguda Pau Casals, en què, segons en quin tram i quin sigui el sentit de
circulació, la limitació de velocitat és de 20km/h, però en sentit contrari no hi ha limitació
de cap mena. Es referí finalment al fet que el senyal de perill per inundacions que hi ha
a la sortida del pàrquing del riu s’hauria de posar a l’entrada del mateix i no a la sortida.
Apunta el sr. Serra que el riu es va emportar un cotxe perquè el seu propietari no va
respectar la prohibició d’estacionament que, mitjançant el corresponent encintat, havia
col·locat la policia local.
8.4 Pregunta el sr. Boix si l’ajuntament té algun sistema de control de qualitat que
permeti avaluar si es compleixen els terminis de resolució dels expedients d’atorgament
de llicències, per exemple, i quants d’aquestes llicències s’obtenen per silenci
administratiu. Li respon la secretària que el problema és que els sol·licitants de les
llicències, a l’hora de començar les obres o iniciar les activitats, en general no esperen
a disposar ni de la resolució expressa ni a què hagi transcorregut el termini
corresponent per l’obtenció de la mateixa per silenci.
8.5 Intervé el sr. Ricart per demanar que s’actuï davant l’empresa concessionària del
servei de neteja per tal que tingui més cura en la neteja dels voltants dels contenidors i
de l’interior dels propis contenidors, ja que creu que no compleix degudament amb les
seves obligacions contractuals.
I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 21:55 h. de tot el
que com secretària, en dono fe.
L’alcalde,

La secretària,

