ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN
DATA 7 DE JULIOL DE 2017

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 6 - 01 08 002 2017
Data: 07/07/2017
Horari: 19:00 hores
Lloc: Sala de Plens

14/07/2017 ALCALDESSA

Regidors:
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Gabriel Cantizano Baldo (L’A)
Míriam Clopés Coll (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)

Margarida Feliu Portabella

Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
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Assistents
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)

No assisteixen:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Manel Bastias Rosell (L’A)

A Viladrau, essent les 19:00 hores del dia 7 de juliol de 2017, es constitueixen, al Saló
d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, assistits per la Secretària de la Corporació, a
l’objecte de celebrar sessió pública ORDINÀRIA, per a tractar els assumptes de l’ordre
del dia.
Oberta la sessió i, un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui
iniciada, la Presidència proposa, d’acord amb els grups municipals, incloure dos punts
per urgència que tenen els números 11 i 12, la proposta s’aprova per unanimitat,
A continuació s’entra en debat els següents punts de
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ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS: PLE 2017/4 ORDINÀRIA DE
DATA 05/05/2017 I PLE 2017/5 EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA DE DATA
20/05/2017.
2.- DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

3.- PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET D'APROVACIÓ PLA LOCAL DE
JOVENTUT 2017-2020
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4.- APROVACIÓ PROJECTE OBERTURA I MANTENIMENT FRANGES
PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS
5.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2016
6.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2017
7.- PROPOSTA MODIFICACIÓ CREDITS PER DISTRIBUCIÓ DEL SUPERAVIT
EXP 2_2017
8.- PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CREDIT I CREDIT EXTRAORDINARI EXP
3_2017
9.- PROPOSTA APROVACIÓ FESTES LOCALS 2018
10.- MOCIÓ REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS I
L'EXECUCIÓ D'INVERSIONS PRIORITÀRIES.-
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11.- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ NNSS DE PLANEJAMENT DE
VILADRAU – ÚS CAMPING
12.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA.
13.- PRECS I PREGUNTES.
Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat
enregistrada íntegrament en suport digital en format àudio, un exemplar del qual
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web ,municipal i
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de
l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació o fe pública del seu
contingut i disponibilitat de poder-se contrastar.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

516954335f074fa28d71e11aed2f4739001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/viladrau

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

En la present transcripció es fa constar el minutatge de localització en l’enregistrament
de les intervencions dels membres de la Corporació en cadascun dels punts de l’Ordre
del Dia i demés continguts de la sessió de naturalesa no resolutiva. El minutatge
s’expressa en hores, minuts i segons.
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ORDINÀRIA DE DATA 05/05/2017 I
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 20/05/2017.-
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(0:01:38 a 0:02:05)
En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals,
aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, l’Alcaldessa pregunta si algun
membre de la Corporació ha de formular alguna observació a les actes de les sessions
ordinària de data 5 de maig de 2017 i extraordinària i urgent de data 20 de maig de
2017 que s’han distribuït amb la convocatòria.
Les actes queden aprovades per unanimitat, amb el vot favorable de la totalitat dels
Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació. Vots a favor (7), vots en contra (0) abstencions (0).
2.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D’ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins
a la data (Decrets de 105 a 160) que s’han tramès a tots els Regidors per correu
electrònic.
En relació a la documentació enviada, es pregunta als Regidors si tenen alguna
pregunta a formular.
Intervencions:
(0:02:06 a : 0:17:55)
Per part del Sr. Albert Bosch, del grup municipal de L’A, es pregunta sobre les
següents Resolucions:
- 108/2017 sobre els danys causats per correfoc infantil Octubre 2016
- 123/2017 sobre contractació treballs camins parc subvenció 2016
- Pagament de diverses factures per compra o presentació de llibres, o altres
pagaments efectuats col·laborant amb esportistes d’elit.
- Recepció urbanització Les Guilleries 2on. Sector:
En relació a aquestes Resolucions tant per part de l’Alcaldia com de les diferents
Regidories es donen les explicacions pertinents.
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3.- PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE
JOVENTUT 2017-2020
Antecedents de fet:
Redactat pel tècnic municipal de Joventut, conjuntament amb la Regidoria de Joventut
i amb l’assessorament dels serveis de joventut de la Mancomunitat La Plana, el Pla
Local de Joventut 2017-2020.L
Atès que per Decret de l’Alcaldia 155/2017 es va aprovar el Pla Local de Joventut
2017-2020 de Viladrau.
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia pel que s’aprova el Pla Local de Joventut
2017-2020
Segon.- Donar-ne compte a la Mancomunitat La Plana pel seu coneixement i efectes
oportuns.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Les 2 Regidores d'ERC, els 2 Regidors del PDECAT i la Regidora
els 2 Regidors de L'A.
VOTS EN CONTRA: (0)
ABSTENCIONS:(0)

Intervencions:
(0:18:00 a 0:19:30)
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4.- APROVACIÓ PROJECTE OBERTURA
PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS

I

MANTENIMENT

FRANGES

VIST el projecte d’obertura i manteniment de franges de prevenció d’incendis forestals
al terme municipal de Viladrau , redactat per l’enginyer forestal Sr. Jordi Vigué i Ruaix,
en el marc del programa pilot de la Diputació de Girona.
ATÈS que el preceptiu informe dels Serveis Tècnics municipals acredita que el projecte
esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi
són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article
123 del R.D.Leg. 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del Sector Públic(en endavant, «TRLCSP») i els articles 24 a 33 del
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS»)
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ATÈS que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de
referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»), la qual
cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 17.2
del RD 1627/1997;
ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per
un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el
present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de
conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS;
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obertura i manteniment de franges
de prevenció d’incendis forestals al terme municipal de Viladrau, redactat per l’enginyer
forestal Sr. Jordi Vigué i Ruaix, en el marc del programa pilot de la Diputació de
Girona.
Segon.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta
dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP, a la pàgina web
municipal i al tauler d’anuncis de la casa consistorial.
Tercer.- Establir que si durant el període d’exposició pública no es presenta cap
al·legació ni suggeriment, el projecte quedarà definitivament aprovat, declarant-se
aquesta circumstància per Decret de l’Alcaldia.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Les 2 Regidores d'ERC, els 2 Regidors del PDECAT i la Regidora
i els 2 Regidors de L'A.
VOTS EN CONTRA:(0)
ABSTENCIONS: (0)
Intervencions:
(0:19:32 a 0:32:16)

Per l’Alcaldia es donen explicacions sobre la necessitat de tirar endavant aquest
projecte, que ha redactat l’enginyer Sr. Vigué i que ha coordinat la Diputació de Girona
que en portarà també la direcció d’obra. Una vegada aprovat el projecte la voluntat és
poder iniciar els treballs el més aviat possible, sobretot la franja de la Urbanització Les
Guilleries pel risc d’incendi que hi ha.
Així mateix explica sobre les possibilitats de que s’acabi aprovant una taxa per poder fer
front a aquestes despeses, segons una llei aprovada aquest mes de març.
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Per part del Sr. Bosch del grup de l’A es comenten els riscos que pot tenir efectuar
aquests treballs al mes de juliol, el correcte seria fer-ho durant la primavera.
5.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2016
Atesa la documentació comptable que es dirà i havent estat dictaminada favorablement per la
Comissió Especial de Comptes, sotmès l'expedient a tràmit d'informació pública, mitjançant
edictes al BOPG núm. 95 de 18 de maig de 2017, al tauló d’edictes de la Corporació i a la
pàgina web municipal, sense que s'hagi presentat cap reclamació ni suggeriment i trobada
conforme, es proposa als reunits l’adopció del següent
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PRIMER.- Aprovar els Estats i comptes generals del Pressupost i annexos i justificants dels
mateixos amb la liquidació adjunta i les operacions referents als moviments de despeses i
d'ingrés tots ells corresponents a l'exercici de 2016, que a nivell de resum ofereixen el resultat
que s'indica annex.
SEGON.- Trametre una còpia dels Comptes Generals, estats i annexos a la Sindicatura de
Comptes pel seu examen i fiscalització.
ANNEX
1.1.
1.2.

De la pròpia entitat local
-

El balanç, amb un actiu i un passiu de 8.394.496,53 €.
El compte del resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de 955.317,73
€.
L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall:







Crèdits inicials .....................................................1.753.550,00 €
Modificacions de crèdit ......................................... 700.283,89 €
Crèdits definitius..................................................2.453.833,89 €
Obligacions reconegudes .....................................1.871.950,35 €
Pagaments realitzats.............................................1.663.814,74 €
Obligacions pendent de pagament ..........................208.135,61 €

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:
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ACORD:

Previsions inicials ................................................1.753.550,00 €
Modificacions de crèdit ..........................................700.283,89 €
Previsions definitives...........................................2.453.833,89 €
Drets reconeguts nets ...........................................2.212.343,87 €
Recaptació neta ....................................................2.047.192,62 €
Drets pendents de cobrament..................................165.151,25 €
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c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 553.037,27 €.
-

La memòria, integrada pel que estableix la Instrucció del model simplificat de
comptabilitat aprovada per l’Ordre, de 23 de novembre.

2. Documentació complementària
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2.1.

De l’entitat local
-

L’acta d’arqueig.

-

Les certificacions de cada entitat financera.

-

La conciliació bancària.

Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria simple, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR (4): Les 2 Regidores d'ERC i els 2 Regidors del PDECAT
VOTS EN CONTRA: (0)
ABSTENCIONS (3): Els 2 Regidors i la Regidora del grup de L'A.
Intervencions:
(0:32:18 a 0:33:25)
6.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2017

Aquest Ajuntament proposa aprovar la modificació de les ordenances fiscals
següents, d’acord amb l’establert a 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.
Vistes les propostes d’ordenances fiscals.
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Es proposa al Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels membres de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la Ordenança General de Preus Públics i els
seus annexes:
ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS (NUM.,23)
CAPITOL I NATURALESA I FONAMENT
Article 1
[OTR.PIE]
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Aquesta ordenança conté les normes comunes aplicables a tots el preus públics que
pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i el
cobrament dels preus públics que regeixen per la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la Llei 8/1989, de 13
d’abril, de taxes i preus públics.
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Article 2
1 - Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se
satisfan per:
a) La utilització privativa o l'aprofitament del domini públic municipal.
b) La prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència
municipal quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents: a) Que els
serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de recepció
obligatòria. b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin
susceptibles de ser prestades o efectuades pel sector privat perquè no impliquen una
intervenció en l'actuació dels particulars o cap altra manifestació d'autoritat, o bé quan
no es tracti de serveis la reserva dels quals s'hagi declarat a favor de les entitats locals
segons la normativa vigent.
2 - No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis i activitats següents:
a) Abastament d'aigua en fonts públiques.
b) Enllumenat de vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
e) Neteja de la via pública.
f) Ensenyament en els nivells d'educació pre-escolar i educació general bàsica.
CAPITOL II. OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3
Estan solidàriament obligats al pagament:
a) Els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per a l'aprofitament especial o la
prestació del servei o activitat des de el moment en que s’iniciï la prestació del servei o
la pràctica de les activitats o des de que es concedeixi la utilització privativa o
l’aprofitament especial.
b) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten els serveis o les activitats pels quals cal
satisfer els preus públics, encara que no hagin demanat la concessió, llicència,
autorització o prestació corresponents.
Article 4
No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques per a
l'aprofitament inherent dels serveis públics de comunicacions que exploten directament
i per a tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana.
Article 5
El pagament dels preus públics per a serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament
autoritzats o que ultrapassin els límits de l'autorització no comporten la legalització de
les utilitzacions o les prestacions no autoritzades i és compatible amb la suspensió de
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la prestació del servei o de l'aprofitament i amb les sancions o altres mesures que
corresponguin.
CAPÍTOL III NAIXAMENT DE L’OBLIGACIÓ
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Article 6
L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la
pràctica de l'activitat, o des del moment que es concedeix la utilització privativa o
l'aprofitament especial.
També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic o d'efectuar un
aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat.
Article 7
L’Ajuntament podrà exigir un dipòsit previ de l’import total o parcial. Quan, per causes
que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic, l’activitat
administrativa no es presti o no es practiqui, l’import esmentat es retornarà a qui ha fet
el dipòsit.
Article 8
Per al pagament del preu públic, l’Ajuntament pot establir períodes de venciment,
mitjançant el reglament del mateix servei o per acord de caràcter general. Si hom no
ho hagués establert explícitament, es cas que es tracti de prestació de serveis de
tracte successiu, el venciment, serà últim dia del trimestre natural, en qualsevol altres
supòsit, si el cobrament s’ha efectuat per ingrés directe, el venciment es produeix en el
moment de la notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament
CAPITOL IV. RESPONSABILITATS PER
DETERIORAMENT DEL DOMINI PÚBLIC

A

LA

DESTRUCCIÓ

O

EL

Article 9
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu
públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament l'import. Si els
danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor
del béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos. L'Ajuntament no pot
condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix
aquest article.
CAPITOL V. ESTABLIMENT I FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS
Article 10
Amb caràcter general, els preus públics s'establiran pel Ple de l'Ajuntament. Així
mateix el Ple de l'Ajuntament podrà delegar en la Junta de Govern Local l'establiment
o modificació dels preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats
administratives de competència local quan concorrin les dues circumstàncies
següents:
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a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o
recepció obligatòria.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin prestades o realitzades
pel sector privat.
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L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics
establerts per l'Ajuntament corresponents als serveis a càrrec dels esmentats
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Aquesta atribució podrà
fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis si no hi ha
una indicació diferent en els seus estatuts. En ambdós supòsits, els organismes
autònoms i els consorcis han d'enviar a l'Ajuntament una còpia de la proposta i de
l'estat econòmic d'on es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei,
proposta de la qual n'haurà de ser assabentat el Ple de l'Ajuntament. Llevat que
expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen l'Impost
sobre el valor afegit (IVA), que es farà repercutir d'acord amb la normativa que el
regula.
Article 11
L'import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats ha de
satisfer, com a mínim, el cost del servei prestat o l'activitat practicada.
Article 12
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin,
l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en els dos articles
anteriors.
Si es tracta de preus públics per a la prestació de serveis o la pràctica d'activitats cal
consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura
de la diferència resultant, si existeix.
Article 13
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l'article anterior, inclosa la
falta de capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del
servei i aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l'aprofitament,
l'època o el moment en què es produeix, etc.), i es pot arribar, en casos justificats, a la
gratuïtat del servei o l'aprofitament.
Article 14
En tot expedient d'ordenació de preus públics ha de figurar l'estudi econòmic
corresponent.
Article 15
L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o les aportacions de
dades que consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei o
d'aprofitament i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes. En el cas que els
usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions,
l'administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint de les
dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients.
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Article 16
L'administració pot suspendre, si no existeixen normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei o l’activitat, quan els qui estan obligats al pagament
incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense
perjudici d'exigir el pagament dels preus acreditats.
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Article 17
Quan els preus no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui,
l'administració municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos
de demora aplicant el tipus d'interès legal, un cop hagi transcorregut un mes des del
venciment de l'obligació.
Article 18
La via de constrenyiment dels ingressos a què es refereix aquesta ordenança s'iniciarà
l'endemà de l'acabament del període de cobrament voluntari. El procediment executiu
s'inicia amb l'expedició de la certificació del dèbit corresponent i la justificació que s'ha
intentat el cobrament o que se n'ha fet el requeriment.
Article 19
Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del preu públic han estat delegades
totalment o parcialment en la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que
es deriven d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el butlletí oficial de
la província i el seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o derogació expresses.
ANNEXES:
1.- PREU PÚBLIC PER LLOGUER DE MATERIAL:
-

0,25 € per cadira
2,00 € per taula
5’00 € altaveus i micro
5’00 € ordinador
5’00 € projector
5’00 € pantalla
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-

10’00 € Barbacoa

En el moment de demanar el material s’haurà de deixar una fiança de 50’00 €.
2.- PREU ENTRADA CONCERTS MARCOS REDONDO:
- Entrada individual: 15’00 €
- Entrada socis Casal de la Flor del Montseny: 10’00 €
- Alumnes Aula de música Joan Bofill: 1 entrada gratuïta
3.- CURSETS NATACIÓ:
- Curset natació petits: 6’00 €
- Curset natació adults 10’00 €
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4.- PREU AUTOCARAVANES:
De dilluns a dijous: 24 hores estància que inclou servei d’aigua, llum, wifi...... 3€
De divendres a diumenge, festius 5 €
Estiu des del 23 de juny a l’11 de setembre: 5 €
Segon.-- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
1) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
TAXES DIVERSES PER ALTRES APROFITAMENTS ESPECIALS I UTILITZACIONS
PRIVATIVES DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.n de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15
a 19 d’aquest tex legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per entrades de vehicles a
través de les voreres i reserves de via publica per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena; la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús pública amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa; la taxa per a l’ instal·lació de parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic;
la taxa per l’aprofitament especial de la Sala Salvador Espriu de Can Sià i rodatge
cinematogràficl, es regiran per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local
que beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per:
a) L’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
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b) Ocupacions de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
c) La instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d’ús públic.
d) L’aprofitament especial de la Sala Salvador Espriu de Can Sià.
e) Ocupació de terrenys d’ús públic amb materials de construcció, runes, tanques,
puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
f) rodatge cinematogràfic
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Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals
s’atorguin les llicencies per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el
fet imposable d’aquesta taxa.
Article 4. Responsables
1.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2.- Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció
a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3.- En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran
d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués
adjudicat.
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a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
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4.- Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:

6.- Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència
per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats
econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de
l’activitat econòmica.

5.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
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7.- I’ interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes
per taxes dimanats de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació
s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels
deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5. Beneficis fiscals
1.- L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats Locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials
referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de
comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament
interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
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2.- No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:
Epígraf
Tarifa primera
a) Per entrada de vehicles a traves de les voreres i la reserva de via pública per a
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 41
euros/any.
Tarifa segona
b) Per ocupacions de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa:
10€/m2/any

Maria Teresa Cunillera Girona

Signatura 1 de 2

14/07/2017 SECRETARIA

Tarifa tercera
c) Per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions: 1,5
euros/m2/dia.
Tarifa quarta
d) Per l’aprofitament especial de les diferents sales municipals i poliesportiu:
.- Cursos de durada anual........................................................... 40,00 euros/mes
.- Cursos durada mensual ............................................................ 60,00 euros/mes
.- Cursos esporàdics per dia ......................................................... 12,50 euros/hora
.- Exposicions particulars, amb ànim lucratiu ................................ 12,00 euros/dia
.- Per neteja de la sala .................................................................. 30,00 euros/acte
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e) Per l’aprofitament especial de les diferents sales de l’Espai Montseny:
- Cursos i conferencies, per hora ...................................................20,00 euros/hora
Per reunions de veïns o entitats del poble per temes relacionats amb l’interès públic la
cessió dels locals és gratuïta.
Tarifa cinquena:
Ocupació terrenys amb materials de construcció i instal·lacions anàlogues:
Per dia i m2 ........................................................................ 0,30 €.Per mes i per m2 ................................................................ 10,00 €.A partir de 6 mesos, per mes i m2 ..................................... 5,00 €.-
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Tarifa sisena:
Rodatge cinematogràfic, anuncis i pel·licules:
- De 1 a 3 dies:
500,00 €
- Més de 3 dies: 1.000,00 €
Article 7. Acreditament
1.- La taxa s’acreditarà quan s’iniciï aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2.- Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de
les quals derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança.
3.- Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament
de la taxa té lloc en el moment de l’inicií d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
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1.- Quan la instal·lació l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits
a l’article 1 hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell
determinat en la llicència municipal.
2.- Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’entengui a varis exercicis,
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents:
a) Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre s’abonarà en concepte de taxa
corresponent a aquell exercici la quota integra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon
semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la
devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre
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de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
3.- Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte
passiu no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la
taxa satisfeta.
Article 9. Règim de declaració i ingrés
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2.- Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitaments
especials es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
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Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de
la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
3.- S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en
aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el
propi abonaré.
Article 10. Notificacions de les taxes
1.- En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis,
la primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt
amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
2.- A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les
taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de
la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de
notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat
al pagament del preu públic al que substitueix.

Maria Teresa Cunillera Girona

Signatura 1 de 2

14/07/2017 SECRETARIA

Article 11è. Dret supletori
En tot allò no previst en aquesta Ordenança regeix l’Ordenança Fiscal General i,
subsidiàriament, la normativa legal i reglamentària d’ordre fiscal, tributari i sancionador
que sigui directament aplicable als Ens Locals.
2) Ordenança fiscal núm. 22 : Taxa pel subministrament d’aigua potable:
S’afegeix un cànon per grans consumidors industrials, a les tarifes de l’article 7
Article 7: Quantia
7.3 Quan el consum dels abonats industrials- grans consumidors- superi en conjunt els
100.000 m3/uc/any, l’Ajuntament rebrà una retribució en forma de cànon associat de
setze amb noranta-un cèntims d’euro (0,1691 €) per cada m3 que superi aquests
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100.000 m3/uc/any.
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
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Quart- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Les 2 Regidores de l'ERC, els dos Regidors del PDECAT i la
Regidora i els 2 Regidors de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
Intervencions:
(0:33:32 a 0:43:05)
7.- PROPOSTA MODIFICACIÓ CREDITS PER DISTRIBUCIÓ DEL SUPERAVIT EXP
2_2017
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Expedient número 2/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant crèdit extraordinari.
ANTECEDENTS
S’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit
extraordinari com a conseqüència de noves despeses que s’han previst realitzar per a
aquest exercici econòmic, sense que es puguin demorar al proper, com a
conseqüència dels motius per obres caldera biomassa Espai Montseny, Rehabilitació
Llar Infants i Rehabilitació Centre activitats gent gran , pels quals no existeix crèdit
consignat en el vigent Pressupost de la Corporació o el que existeix és insuficient i no
ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen
a la legislació vigent.
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FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.

14/07/2017 ALCALDESSA

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria.
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Per tant,

Margarida Feliu Portabella
Maria Teresa Cunillera Girona
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PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’expedient crèdit extraordinari número 2/2017 que cal finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals i amb majors ingressos, del
pressupost vigent de la Corporació .
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació : Obres caldera
biomassa Espai Montseny, Rehabilitació Llar Infants i Rehabilitació Centre activitats
gent gran per a les quals la consignació és insuficient o inexistent en el pressupost
ordinari actual, cal tramitar l’expedient crèdit extraordinari que s’ha de finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals i amb majors ingressos ,
del pressupost vigent de la Corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i
d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:
Partida
172 63303
933 63201
933 63301

Nom

Proposta de
consignacio
Caldera Biomassa
112.650,00
Rehabilitació Llar Infants
104.000,00
Rehabilitació Centre activitats gent gran
297.000,00
513.650,00
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Total altes crèdits :

513.650,00

Finançament que es proposa:

1/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: ...

465.650,00
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2/ Majors ingressos:
Partida

Nom
76101 Diputació subvenció caldera

Total finançament proposat

Previsio
inicial

Altes
-

total

48.000,00
48.000,00

48.000,00

513.650,00

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En
cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició
pública, per resoldre-les.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria simple, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR 4: Les 2 Regidores d'ERC, I els 2 Regidors del PDECAT
VOTS EN CONTRA: 3 dels 2 Regidors i la Regidora del grup de L'A.
ABSTENCIONS: 0
Intervencions:
(0:43:10 a 1:03:19)
Per l’Alcaldia s’expliquen els projectes que es proposen incloure i que demana als
Regidors que vinguin a mirar-se’ls per la importància que tenen.
El Sr. Bosch, del grup de L’A veient l’import de les modificacions que es proposen
demana si s’han valorat els temes més urgents que té el municipi, entre ells el tema de
l’enllumenat públic de la Urbanització Les Guilleries. L’Alcaldessa respon que aquest
no és un tema fàcil, l’estan estudiant i mirant de trobar-hi alguna solució però de
moment és complicat.
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8.- PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CREDIT I CREDIT EXTRAORDINARI EXP
3_2017
Expedient número 3/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
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ANTECEDENTS
S’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement
de crèdit i crèdit extraordinari com a conseqüència de majors i/o noves despeses que
s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es puguin demorar al
proper, com a conseqüència dels motius següents manteniment de camins del Parc
Natural, contractació de personal per dinamització social , amortització anticipada de
préstec i contractació de servei de vigilància , pels quals no existeix crèdit consignat
en el vigent Pressupost de la Corporació o el que existeix és insuficient i no ampliable,
i considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la
legislació vigent.

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del
Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Per tant,
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PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 3/2017
que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals , majors
ingressos i baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la
Corporació.
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2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació : pe manteniment de
camins del Parc Natural, contractació de personal
per dinamització social ,
amortització anticipada de préstec i contractació de servei de vigilància per a les
quals la consignació és insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari que s’ha de finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals , majors ingressos i
baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la Corporació,
amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida
Nom
011 91300
151 21002

Consignacio
inicial
Amortització préstec "la Caixa"
12.200,00
Manteniment xarxa camins parc
13.000,00

Proposta
d'increment
25.000,00
13.000,00
38.000,00

Consignació
definitiva
37.200,00
26.000,00

2/ Crèdits extraordinaris:
Partida
130 22799
330 13100
925 22799

Nom

Proposta de
consignacio
Prestacio serveis vigilancia
6.300,00
Personal temporal dinamitzador social 4.000,00
Tallers serveis socials
4.500,00
14.800,00

Total altes crèdits :

52.800,00

Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: ...

25.000,00
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2/ Majors ingressos:
Partida

Nom
46107 Diputació subvenció camins

Previsio
inicial
13.000,00

Recaptat
26.000,00

Diferencia
13.000,00
13.000,00

Margarida Feliu Portabella

Partida

Nom

231 48000
130 13100
151 21000

Serveis socials
Personal laboral vigilant
Conservacio vies publiques

Total finançament proposat

Consignacio
inicial
6.500,00
4.500,00
85.000,00

Proposta
a la baixa
4.500,00
4.500,00
5.800,00
14.800,00

Consignació
definitiva
2.000,00
79.200,00

52.800,00

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En
cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició
pública, per resoldre-les.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Les 2 Regidores d'ERC, els 2 Regidors del PDECAT i la
Regidora i els 2 Regidors de L'A
VOTS EN CONTRA:( 0)
ABSTENCIONS: (0)

Intervencions:
(1:03:23 a 1:10:53)
Per l’Alcaldia s’expliquen les modificacions que es proposen en les diferents partides.
La Regidora Sra. Clopés, del grup de L’A, demana perquè es cobren els tallers de
memòria, quan en la majoria de pobles no es cobra. L’Alcaldessa contesta que es
cobra el que va recomanar la Mancomunitat.

Maria Teresa Cunillera Girona
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3/ Baixes dels crèdits de partides de despeses:
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9.- PROPOSTA APROVACIÓ FESTES LOCALS 2018

Atès el que s´estableix en l´art. 37.2 de l´Estatut dels Treballadors i Decret 177/1980,
de 3 d´octubre, així com les Festes generals a Catalunya per a l´any 2017 declarades
per la Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, es proposa als reunits l’adopció del
següent
ACORD
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Proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals corresponents al
municipi de VILADRAU per a l´any 2018 siguin fixades pels dies :
- 21 de maig
- 7 de desembre
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR (6): Les 2 Regidores d'ERC, els 2 Regidors del PDECAT i 2 Regidors
de L'A
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS: (1) la Regidora de L'A Sra. Míriam Clopés.

Intervencions:
(1:10:54 a 0:16:12)
Per l’Alcaldia s’explica la proposta, justificant que es canviïn les dates pel fet que l’any
2018 els dies 8 de setembre i 11 de novembre són festius.
La Regidora Sra. Clopés manifesta que caldria consensuar els dies amb l’institut de
Taradell per les famílies que tenen fills a l’escola primària i a l’institut. Contesta la
Regidora Sra. Formatjé que aquestes són festes que es solen fer a la majoria de
municipis, la segona pasqua i el pont de desembre.

10.- MOCIÓ REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L'ADMINISTRACIÓ
LOCAL PER A LA MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS I L'EXECUCIÓ
D'INVERSIONS PRIORITÀRIES.EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels seus recursos.
D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no
financers, va suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació dels comptes
municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i deute públic,
[OTR.PIE]
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derivada d’una modificació de la Constitució que posava els interessos dels bancs per davant
de l’interès públic. Finalment, una vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de
l’endeutament, els ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa que limita
l’increment dels pressupostos municipals al creixement de l’economia en termes de PIB,
malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha provocat un increment d’ingressos que
podrien ser retornats a la ciutadania.
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma com
una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per utilitzar-los
en etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s’ha
vist reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments
hem de seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials
existents, així com a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i l’activitat
econòmica.
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense
considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells d’administració,
resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats autònomes i amb els
municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de la
regla de la despesa provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen per
compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol.
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius acumulant
superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-los aturats als
bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un
0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions.
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de Ministres,
no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, conservant només el
petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb l’agreujant que no serà
d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de
juny.
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària per
evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes normes han de ser
proporcionades i coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit,
reivindiquem que els ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria
d’endeutament i tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus
superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials,
promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries per al
municipi.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

516954335f074fa28d71e11aed2f4739001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/viladrau

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions
d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits.
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum
d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora canvis en
la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a destinar a
inversions financerament sostenibles es veurà molt condicionat per l’endarreriment en
l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat.
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Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Viladrau, proposa
d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments
puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost
2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la
despesa ni l’estabilitat pressupostària.
Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio d’endeutament
inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de tresoreria per a l’execució
d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en els càlculs per al compliment de la
regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa
estructural que pugui comportar la inversió.
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma de
millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les finances
municipals.

Maria Teresa Cunillera Girona
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Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR 7: Les 2 Regidores d'ERC, els 2 Regidors del PDECAT i els 3
Regidors de L'A.
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS 0

Intervencions:
(1:18:54 a 1:20:39)

[OTR.PIE]
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Propostes urgents

11.- PROPOSTA MODIFICACIÓ NNSS DE PLANEJAMENT - ÚS CÀMPING 1. ANTECEDENTS DE FET
1.1.

En data 13/04/2017 es va iniciar l’expedient de modificació de les Normes
Subsidiàries de Viladrau, en relació a l’ús de càmping.
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1.2. En data 27/04/2017 es va emetre l’informe de Secretaria sobre la legislació
aplicable i el procediment legal a seguir.
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Viladrau, en relació a l’ús de càmping.
SEGON. Obrir un període d'informació pública per un termini d’un mes mitjançant
anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en un diari de
premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, als efectes de presentació de
possibles al·legacions. També se’n farà la publicitat per mitjans telemàtics.
TERCER. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, que es descriuen en l’informe tècnic.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): les 2 Regidores d'ERC, els 2 Regidors del PDECAT i la Regidora
i els 2 Regidors de L'A.
VOTS EN CONTRA: (0)
ABSTENCIONS: (0)
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Intervencions:
(1:16:50 a 1:18:52)
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE L'ALTERNATIVA EN RELACIÓ A LA
SENTÈNCIA DEL TC RELATIVA A L'IIVTNU
Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017,
s’han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral
16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor.
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Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.
Atès que, el TC s’ha pronunciat en data 11 de maig de 2017 sobre la regulació de
l’IIVTNU continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), declarant inconstitucionals els
articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 d’aquesta llei.
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Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments
haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en
relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a
conseqüència d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no
s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.
El Grup Municipal de l’Alternativa de Viladrau proposa al ple de la corporació l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei
de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor
del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes
establerts a l’esmentada Sentència del TC.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas
que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la
devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys
el valor dels quals no havia experimentat cap increment.
Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la
gestió i liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa
Urbana.
Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant
del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions
sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències
que els pertoquen.
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Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del
Parlament de Catalunya,del Congrés de Diputats i del Senat, a l’FMC i l’ACM.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Les 2 Regidores d'ERC, els 2 Regidors del PDECAT i la Regidora
i els 2 Regidors de L'A.
VOTS EN CONTRA: (0)
ABSTENCIONS: (0)

Intervencions:
(1:20:40 a 1:24:53)
El Sr. Bosch, del grup de L’A, defensa la moció que es sotmet a votació.

[OTR.PIE]
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13.- PRECS I PREGUNTES

Intervencions:
(1:24:55 a 1:33:25)
En aquest moment abandona el Ple el Sr. Cantizano, que ha d’anar a treballar.
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OBRES URBANITZACIÓ PA 23 MAS MOLINS:
El Sr. Bosch, del grup de L’A, demana com està el tema de la recepció de les obres
d’urbanització de Liquats Vegetals.
La Sra. Alcaldessa contesta que hi havia un informe dels serveis tècnics amb algunes
coses que s’havien d’acabar, se n’han solucionat moltes i ara estem pendents d’una
reunió que tenim aquest dilluns on acabarem de comentar les quatre coses que falten per
a poder recepcionar.
El Sr. Bosch, a continuació demana com està el tema de l’ETAP (estació de tractament
d’aigua potable). Contesta la Sra. Alcaldessa que com saben els Srs. Regidors aquest és
un tema que troba força enrevessat i que es incapaç d’entendre considerant la urgència i
necessitat que tenim d’efectuar aquestes obres, però és així i és una vergonya perquè
tenim els diners, la subvenció per fer-ho etc. En aquests moments tenim la modificació
de normes aprovada inicialment que està a l’organisme ambiental per a ser informada
abans de l’aprovació provisional i el Pla especial projectual de l’ETAP i del DIPOSIT
que la desenvolupa també enviada a l’organisme ambiental de Manresa, esperem que
abans de final d’any ho tinguem tot aprovat.
El Sr. Tordera, del grup municipal del PdeCAT, informa que les obres de la Carretera
de La Fullaca començaran en uns 15 dies, ho farà l’empresa AMSA i està previst que
les obres durin uns 8 mesos. Per altra banda el dia 21 l’equip de govern té una reunió
amb carreteres per parlar sobre possibles solucions a la Carretera de Masvidal.
Intervencions públic assistent:

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 20:50 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.
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(1:33:26 a 1:42:35)
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