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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE 

CELEBRADA EL DIA 5 DE DESEMBRE  DE 2013 

 

 

REGIDORS ASSISTENTS 

VICENÇ CEBRIA I PEIX 

OSCAR IZQUIERDO I FABA 

ENCARNA PALLÍ I JUSCAFRESSA 

MARTA MARTÍ I PASTÓ 

JOAQUIM MONT I SERVIÀ 

ANN JANE BRADLEY 

 

ALCALDE-PRESIDENT 

RUFINO GUIRADO IRUELA 

 

SECRETÀRIA  

PILAR BLASCO I PRIM 

 

 

A Vall-llòbrega, essent les  14,30 hores del dia 5 de desembre de 2013, sota la 

presidència de l’Alcalde i amb l’assistència de la Secretària , es reuneixen, a la Casa 

Consistorial,  prèvia citació en forma, els regidors que a l’encapçalament s’esmenten a 

fi i efecte de celebrar del Ple ordinari segons estableix l’ordre del dia.  

 

 

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS  

 

Queden aprovades, per unanimitat, les actes de les següents sessions ordinàries del Ple de 

l’Ajuntament: acta de 5 de juliol de 2013 i acta de 4 d’octubre de 2013. 

 

 

2. APROVACIÓ MODIFICACIONS DE CRÈDIT PRESSUPOST 2013 

 

Vista la proposta d’alcaldia sobre la necessitat de realitzar diverses modificacions 

pressupostàries, i atès el que disposen els articles 34 i següents del RD 500/90, 

 

S’acorda, amb l’abstenció del grup de CIU,  el següent: 

 

 

Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient 02/2013 de modificacions de crèdit, en el 

pressupost de l’exercici 2013, segons el següent detall: 

 

 

A) Crèdit extraordinari per a la restauració de les ruïnes de Sant Mateu i l’arranjament 

del terreny per a la instal·lació d’una carpa. 

 

 

ORIGEN DEL FONS 
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Partida Descripció Import 

 

12   76100 DIPUTACIÓ DE GIRONA- SUBVENCIONS 48.400,00 

 

 TOTAL ORIGEN DELS FONS 38.400,00 

    
 
APLICACIÓ DELS FONS 

 
 

Partida Descripció Import 

 

13 01 920 68200  RESTAURACIO RUINES DE SANT MATEU 33.400,00 

13 01 338 62100 ARRANJAMENT TERRENY PER INSTAL·LACIO CARPA 15.000,00 

 

 TOTAL APLICACIO DELS FONS 48.400,00 

 
 
 

B) Incorporació romanents de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2012 per 

amortització parcial del crèdit ICO, despeses d’inversió i de personal. 
 

 
ORIGEN DEL FONS 
 
 

Partida Descripció Import 

 

13   87000 ROMANENT DE TRESORERIA  183.142,77 

 

 TOTAL ORIGEN DELS FONS 183.142,77 

     
 
APLICACIÓ DELS FONS 
 
 

Partida Descripció Import 

 

13 01 920 91301 AMORTITZACIO ANTICIPADA PRESTEC ICO-PROVEIDORS     130.500,00 

13 01 920 68200 RESTAURACIO RUINES DE SANT MATEU 3.712,00 

13 01 920 62100 ARRANJAMENT TERRENY PER INSTAL.LACIO CARPA 5.899,85 

13 01 920 61902 XARXA AFECTADA C-31 (SOREA SA) 9.476,31 

13 01 920 61903 PLAÇA ALCALDE PERE RUBAU (EXTRES) 2.804,61 

13 01 920 61904 REDACCIO POUM 6.750,00 

13 01 920 13000 PERSONAL LABORAL AJUNTAMENT      16.000,00 

13 01 321 13100 PERSONAL LABORAL LLAR D’INFANTS        8.000,00 

   

 TOTAL APLICACIO DELS FONS 183.142,77 

 

 

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies, als efectes de que 

les persones interessades puguin presentar suggeriments i reclamacions en el termini de 

quinze dies, tal com determina l'article 20 del RD 500/90. En el supòsit de no produir-se'n, 

s'entendrà definitivament aprovat. 
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3. NOVA AMORTITZACIÓ ANTICIPADA CRÈDIT ICO 

 

Ates l’expedient de  PLA D’AJUST aprovat per l’Ajuntament en sessió de 30 de març 

de 2012 i el crèdit ICO per import de 515.571,20 euros, al qual l’Ajuntament va acollir-

se segons acord plenari de 10 de maig de 2012. 

 

Ates que la situació de tresoreria ens permet una nova amortització anticipada  

 

S’ACORDA per unanimitat: 

 

Primer: AMORTITZAR la quantia de cent trenta mil cinc-cents euros (130.500€) amb 

caràcter anticipat i d’acord amb les condicions del contracte signat amb BANKINTER 

en data 15 de maig de 2012. 

 

Segon: FACULTAR a l’Alcalde per signar i efectuar els tràmits que fossin necessaris 

pel compliment d’aquest acord. 

 

4. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 

 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 

a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 

servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 

comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  

l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 

Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 

d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 

proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una 

Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 
 

Ateses les consideracions tècniques econòmiques a què es refereix l’article 25  del text 

refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 

valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 
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del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 

modificació de les seves tarifes. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 

l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del 

servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
 

S’aproven, amb l’abstenció del Grup de CIU, els següents acords: 

 

Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació 

únicament dels elements tarifaris i/o de text continguts en les Ordenances fiscals que a 

continuació es relacionen, seguint vigents aquells elements no modificats:   

 

-Ordenança reguladora de la taxa per assistència i estada a la llar municipal d’infants  

    

 A totes les Aules es modifiquen les tarifes: 

 - 130 € mensuals la mitja jornada a partir de setembre de 2014 

  

-Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei municipal d’aigües i 

clavegueram  

   

 Es modifiquen les següents tarifes: 

- Taxa de sanejament : 0,3285 m3 

- Preu comptador de diàmetre 13mm.:249,68€ 

- Preu comptador de diàmetre 20mm.:277,55€ 

- Cas d’impagat i tall d’aigua s’imposarà a l’abonat una quota per tornar a 

connectar el comptador per import de 52,47€. 

 

-Ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic local. 

             

A l’art. 8. 2  “Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies (...)” 

s’afegirà el següent paràgraf: l’import mínim serà de 50 euros. 

 

-Ordenança reguladora de l’impost sobre Bens Immobles 

             

S’estableix la següent reducció: 

 

Reducció de l’IBI per família nombrosa: A la quota íntegre s’aplicarà una reducció que 

consistirà en una reducció del 40 per cent als titulars de família nombrosa. Ho podrà 

sol·licitar el titular de la família (pare o mare) que tinguin com a domicili habitual la 

propietat susceptible de bonificar.  

Es podrà demanar presentant a l’Ajuntament una sol·licitud de bonificació de l’IBI, fins 

al 31 de març de l’any en curs. 
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- Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions 

    

S’afegiran els següents articles: 

 

Art. 12  Vigència de les llicències i autoritzacions 

 

Els terminis per a l'inici i acabament de l'execució dels actes sotmesos a llicència i 

autorització és el que s’especificarà en la resolució de l’atorgament, en base al principi 

de proporcionalitat. 

 

En general, es consideraran els següents:  

 

1. Obres majors: un any per iniciar-les i tres anys per acabar-les, amb possibilitat de 

pròrroga per la meitat dels temps inicialment concedit, sol·licitada de manera justificada 

abans de l’acabament del termini de vigència. 

 

2. Obres menors, enderroc, instal·lació de rètols, tendals i instal·lacions visibles des de 

la via pública i 

d’alteració del medi rural: sis mesos per iniciar-les i un any per acabar-les, amb 

possibilitat de pròrroga per la meitat del temps inicialment concedit, sol·licitada de 

manera justificada abans de l’acabament del termini de vigència. 

 

Art. 13  Runes o residus de la construcció 

 

L’Ajuntament controlarà la correcta destinació de les runes o residus de la construcció, i 

podrà establir quan procedeixi una garantia o fiança per respondre de la correcte gestió 

dels materials residuals.  

 

La fiança es constituirà amb caràcter previ a l’atorgament de la llicència, d’acord amb la 

valoració del pes previsible establert en base als paràmetres i mesures que fixi la 

legislació vigent. 

 

Les obres on no hi hagi projecte i sigui dificultós la valoració de la quantia de les runes, 

la fiança es calcularà en base al percentatge  del 5 per cent a aplicar sobre el pressupost 

d’execució de l’obra. I sempre com a mínim, una quota de 150 euros. 

 

L’import de la fiança serà retornat quan, un cop acabada l’obra s’acrediti 

documentalment que la gestió de les runes i residus s’ha fet correctament. 

 

 

Segon - Els acords definitius en matèria de modificació  d’Ordenances fiscals per a 

l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota 

els criteris següents: 

 

1) Es publicaran integrament els elements tributaris i normatius que es modifiquen  
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Tercer.- 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 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. 

 

5. APROVACIÓ PRESSUPOST I PLANTILLA 2014 

 

Vist l’expedient de confecció del pressupost municipal exercici de 2014 

 

El Ple acorda; 

 

1.APROVAR inicialment el pressupost general de la Corporació  per un import de 

1.551.562 euros, les bases d’execució d’aquest i la plantilla comprensiva de tots els 

llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral per l’exercici de 2014. 

 

2. OBRIR un període d’exposició pública, d’acord amb allò establert a l’art. 169.1 de la 

llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, de quinze dies hàbils 

a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte en el Butlletí oficial de la 

Província, perquè els interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments. 

 

3. ENTENDRE-HO aprovat definitivament cas de no presentar-se cap al·legació  
 

S’aprova, amb el vot en contra del grup de CIU que, en explicació de vot indica que per 

coherència no voten a favor, ja que és un pressupost fet a criteri de l’equip de govern i en 

l’elaboració del qual ells no han intervingut.  

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les setze hores.  

Vist i Plau                                                       En dono fe. 

L’Alcalde                                                        La secretària  

 

 

 

Rufino Guirado Iruela   Pilar Blasco Prim 


