AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)
Exp. 324/2016
RPH

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm.:
Caràcter:
Data:

13/16
Ordinària
2 de novembre de 2016

A la Vila de L’Armentera, el dos de novembre de 2016, quan passen quatre minuts d'un quart de
nou del vespre, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, sota
la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde – President Narcís ISERN SERRA, l’Ajuntament en Ple a
l’objecte de celebrar la sessió ORDINÀRIA, conforme a l’ordre del dia repartit a aquest efecte.
Hi assisteixen:
Membre corporatiu
Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA
Sra. Marta MORADELL i CABRATOSA
Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ
Sr. Joan COLOMER PAIRÉS
Sra. Àurea MAZARICO CARRASCO
Sr. Jaume ALBERT i TEIXIDOR
Sra. Mireia BAIX i COLL

Càrrec
Alcalde –President
Primera Tinent d'Alcalde
Segona Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora

Grup Municipal
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

És absent i s’excusa:
----És absent sense excusar-se:
----Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel Secretari –
Interventor Sr. Ramon Pujol Hamelink l’existència del quòrum d'un terç amb un mínim de tres
membres corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.

1. APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS: SESSIÓ ORDINÀRIA DE 05/10/2016 (Exp.
300/2016).
Les actes esmentades s'ha tramès a tots els regidors i regidores per correu electrònic al compte
de correu facilitat per l'Ajuntament, amb caràcter previ a la celebració de la present sessió
plenària. Els membres corporatius no presenten esmenes al text, passant a votar-se l'acta.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE – PRESIDENT.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.
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2. DONAR COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES D'OCTUBRE (Exp.
37/2016).
Antecedents de fet.
1. Per Decret de l'Alcaldia 129/2015, de 25 de juny, es resolgué establir un punt a l'ordre del
dia de les sessions ordinàries del ple municipal anomenat Donar comptes de les
resolucions de l'Alcaldia, per tal de mantenir el ple informat en relació a les resolucions
dictades.
Fonaments de dret.
➢ Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
➢ Art. 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera informo al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES al Ple de les resolucions de l'Alcaldia dictades en el decurs del darrer
mes, que són les següents:
Núm. de Decret

Data

Interessat

Síntesi de la resolució

281

03/10/16 Contribuents

Aprovació del padró de les taxes de clavegueram,
desinsectació, escombraries, guals i ocupació del domini
públic per a l'exercici 2016

282

03/10/16 Contribuents

Aprovació del padró de la taxa de conservació del
Cementiri Municipal per a l'exercici 2016

283

05/10/16 Proveïdors

Aprovació de factures

284

05/10/16 Mateo VAZQUEZ DIAZ

Transmissió dels nínxols 487-488 del Cementiri Municipal

285

10/10/16 Yolanda
TEJEDOR

286

10/10/16 Natalia GODIA ORIHUELA

287

10/10/16 Alfonso
FERRER Esmenar l'error de fet existent al Decret de l'Alcaldia
SAMPERE i Carolina JOLY 174/2016 de 15 de juny
D'AUSSY COLL

288

11/10/16 Ana Irene PÉREZ LÁZARO i Cancel.lar garantia de residus execució d'obres.
Joan CASANOVAS MIÑÁN

289

11/10/16 Ramon PUJOL HAMELINK

290

11/10/16 Josep VILLAR FERNÁNDEZ Sol·licitud d'exempció de l'IVTM per antiguitat del vehicle
amb matrícula 2180CLH

291

11/10/16 IES
D'EMPÚRIES

292

11/10/16 AGUSTÍ
OBRES
MUNTATGES
INDUSTRIALS SL

293

13/10/16 INDUSTRIA TÉCNICA DEL Acceptació del desistiment de la sol·licitud de llicència
PLASTICO SA
d'obres per ampliació de l'habitatge situat al Carrer Jacint
Verdaguer número 3

294

14/10/16 ENDESA

MARTINEZ Atorgament de la targeta d'aparcament per a minusvàlids
Atorgament de llicència per desplaçar una farola existent
davant l'Avda. 11 de setembre número 26

Retribució del
d'acumulació

Secretari

–

Interventor

en

situació

CASTELLÓ Donar per justificada la subvenció atorgada de 714,00€
I Adjudicació del contracte d'execució del projecte d'obres
Cobriment de la Pista Poliesportiva

DISTRIBUCIÓN Atorgament de llicència per l'obertura i reposició de 3m
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ELÉCTRICA SLU

de rasa per a nova línia de BT per a nou subministre al
Carrer Salvador Espriu número 1-3

295

17/10/16 Ciprian GAVRIL

Sol·licitud d'exempció de l'IVTM per antiguitat del vehicle
amb matrícula GI-4473-AL

296

17/10/16 Manuel ROJAS SALVADOR Desestimar el recurs interposat referent a la sol·licitud
d'exempció de l'IVTM amb matrícula CS-5235-S

297

17/10/16 ARX SLU

Incoar procediment d'ordre d'execució de la finca situada
al Carrer Camp de l'Arbre número 17 per presentar
condicions deficients de seguretat, salubritat i ornat públic

298

17/10/16 Joan CASANOVAS MIÑÁN

Manifestar la conformitat a la comunicació de primera
utilització i ocupació de l'habitatge unifamiliar aïllat situat
al Carrer La Tallada número 4

299

17/10/16 David MARSA BERTRAN

Manifestar la conformitat a la comunicació de primera
utilització i ocupació de l'habitatge unifamiliar aïllat situat
al Carrer Torroella de Fluvià número 2

300

17/10/16 Jesus MADRID TALLAFET

Donar conformitat a la comunicació de cessament de
l'activitat de fusteria situada a la Ronda d'Empúries
número 1

301

17/10/16 Noemí
REQUEJO

302

18/10/16 Montse
CASADEMONT

303

18/10/16 Francisca
GARRIGA

304

18/10/16 Núria CARALT BOFILL

305

18/10/16 ASSOCIACIÓ CASAL DE Donar per justificada la subvenció atorgada de 150,00€
LA GENT GRAN SANT de l'Associació Casal de la Gent Gran Sant Martí de
MARTÍ DE L'ARMENTERA L'Armentera

306

18/10/16 XALOC

Sol·licitud de redacció del Pla Econòmico Financer a
l'Organisme Autònom XALOC de la Diputació de Girona

307

19/10/16 Josep
GENER

COROMINAS Requeriment de documentació en relació a la llicència per
la parcel·lació de la finca situada a la Ronda d'Empúries
número 9.

308

20/10/16 WILBATCAT SLU

309

20/10/16 Mª
Rosa
FONTDECABA

310

21/10/16 WILBATCAT 2010, SL

Cancel.lar garantia de residus execució d'obres.

311

25/10/16 Membres corporatius

Convocatòria del ple ordinari de 2 de novembre de 2016

312

27/10/16 Jesús MADRID TALLAFET

Manifestar la conformitat a la comunicació d'activitat de
fusteria situada al Carrer Nou número 31

313

27/10/16 Lluís LLOVERAS ALABERN Atorgament de llicència aïllament façana nord de la finca
situada al Carrer Camp de l'Arbre número 8.

314

27/10/16 Proveïdors

315

27/10/16 Personal municipal i càrrec Aprovació de nòmines del personal municipal i càrrecs
electe.
electes per l'octubre de 2016.

MOLPECERES Manifestar la conformitat de transmissió de la titularitat
d'una activitat de bar i sala de ioga situada al Carrer
Jacint Verdaguer número 15
TORRENT Requeriment de documentació en relació a la llicència
d'obres majors de la finca situada al Carrer de la Mar
número 10
ARGEMÍ Cancel·lar garantia de
compensant import OVP

residus

execució

d'obres

Sol·licitud d'exempció de l'IVTM per antiguitat del vehicle
amb matrícula P-8184-F

Atorgament de llicència construcció de 2 habitatges
unifamiliars adossats a les finques situades a l'Avda.
Països Catalans números 15 i 17
SIQUÉS Ordenar l'execució subsidiària del solar situat al Carrer
Església número 14 per presentar condicions deficients
de seguretat, salubritat i ornat públic.

Aprovació de factures
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El Ple es dóna per assabentat.

3. DONAR COMPTES D'ENTRADA DE DOCUMENTS DEL MES D'OCTUBRE (Exp. 38/2016).
Antecedents de fet.
1. El Registre General d'Entrada de documents conté escrits d'interès per als membres
corporatius (1250/2016 a 1389/2016).
Fonaments de dret.
➢ Art. 151 i ss. del Reial Decret 2568/19863, de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de L’Armentera informo al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES d'escrits del Registre General d'Entrada de Documents, corresponents
al mes anterior, següents:
1. RE 1253/2016, pel que l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esportis i Benestar de la
Diputació de Girona pel que demana valorar els grups del Catàleg Escènics 2016.
2. RE 1257/2016, pel que la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya tramet la documentació que els hi ha fet arribar la Dirección General de
Organización Administrativa y Procedimientos del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques en relació amb diverses executòries de l'Audiència Nacional.
3. RE 1272/2016, pel que la Direcció General d'Ordenació del Territori informa als
Ajuntaments que per sol·licitar informe a la CTU en zones vulnerables per contaminació de
nitrats, s'haurà d'aportar a més del projecte tramitat, l'informe emès pel departament
competent en matèria d'agricultura i ramaderia, i un informe favorable de l'esmentat
Departament relatiu al pla de dejeccions ramaderes de l'explotació.
4. RE 1279/2016, pel que la Diputació de Girona aprova la convocatòria de les subvencions
als ajuntaments per a polítiques de participació ciutadana per a l'any 2016.
5. RE 1284/2016, pel que la Diputació de Girona accepta l'assistència tècnica sol·licitada per
l'Ajuntament de L'Armentera mitjançant el Pla de Serveis d'assistència en matèria de
prevenció d'incendis.
6. RE 1290/2016, pel que la Diputació de Girona tramet el certificat de l'acord de Ple referent
a la Moció del grup de la CUP per unes comarques gironines desmilitaritzades.
7. RE 1294/2016, pel que Dipsalut comunica que per gaudir del servei Local d'Orientació
Familiar s'ha de formalitzar l'adhesió al Reglament del programa.
8. RE 1301/2016, pel que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que per al
nomenament del jutge de pau TITULAR i/o SUBSTITUT, han de prendre possessió del
càrrec en el Jutjat de Pau corresponent, en els vint dies següents a la publicació del
nomenament en el BOP.
9. RE 1306/2016, pel que el Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge autoritza al senyor Ramon Pujol Hamelink, funcionari amb habilitació de caràcter
nacional, a acumular les funcions del lloc de secretaria intervenció de l'Ajuntament de
L'Armentera.
10. RE 1307/2016, pel que el Consorci de la Costa Brava aprova l'acord de modificar les
tarifes del servei d'abastament en alta del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de
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l'Aigua, per a l'exercici 2017.
11. RE 1315/2016, pel que la Diputació de Girona aprova la modificació del Pla de serveis
d'assistència en matèria de prevenció d'incendis.
12. RE 1326/2016, pel que PRODAISA detalla les quantitats pendents de liquidar d'imports
recaptats en concepte de drets de connexió i cànon de concessió, corresponents al segon
trimestre de 2016.
13. RE 1327/2016, pel que PRODAISA adjunta resum de les facturacions als abonats al Servei
d'abastament d'aigua del segon trimestre de l'exercici 2016.
14. RE 1329/2016, pel que el Consorci de la Costa Brava aprova l'acord d'aportacions
econòmiques dels Ajuntaments consorciats per a l'exercici 2017.
15. RE 1333/2016, pel que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic recorda
de la importància de guarnir els carrer de forma sostenible per Nadal, per evitar la
contaminació lumínica i estalviar energia.
16. RE 1334/2016, pel que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà notifica l'acord de la Junta de
Govern d'aprovació del conveni per a la prestació del servei de comptabilitat energètica
municipal a subscriure entre el CCAE i l'Ajuntament de L'Armentera.
17. RE 1341/2016, pel que el Síndic de Greuges comunica que finalitza les seves actuacions
referent a l'anàlisis de l'afectació al dret a l'habitatge que comporta, sobretot per a les
persones i els col·lectius més vulnerables.
18. RE 1342/2016, pel que la Diputació de Girona presenta el Pla d'Acció eMunicipis, que
defineix el model d'administració electrònica que la Diputació ofereix als ajuntaments i el
pla d'acció que portaran a terme per executar-lo.
19. RE 1343/2016, pel que l'Oficina del Jurat de la Audiència Provincial de Girona adjunta la
llista provisional dels candidats a jurat per als propers anys 2017-2018, per tal d'exposar al
públic.
20. RE 1345/2016, pel que la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
comunica que l'Ajuntament ha incomplert la regla de la despesa en la liquidació del
pressupost de 2015.
21. RE 1361/2016, pel que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà informa que va efectuar la
sol·licitud d'adhesió al conveni marc en nom de tots els municipis inclosos en la seva Àrea
Bàsicaa de Serveis Socials, d'acord amb la Llei 12/2007 i que si rebem algun escrit de les
empreses subministradores, no hem d'actuar, ja que ells ja estan fent tots els tràmits
corresponents per contestar els seus escrits.
22. RE 1371/2016, pel que la Diputació de Girona informa que el proper 17 de novembre de
9h-14h a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona hi haurà la sessió Jornada de
treball sobre Informació i tramitació de les activitats econòmiques innòcues i de baix risc en
el marc de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa.
23. RE 1373/2016, pel que la Diputació de Girona indica el termini de justificació de les
subvencions per a despeses corrents del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2016.
24. RE 1389/2016, pel que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà proposa un taller de
restauració <Dona una altra oportunitat als residus>.
El Ple es dóna per assabentat.

4. DONAR COMPTES AL PLE DELS DECRETS D'APROVACIÓ DE FACTURES, OCTUBRE DE
2016 (Exp. 39/2016).
Antecedents de fet.
1. S’han presentat a l’Ajuntament per part de diferents proveïdors les factures que es
C/ Pau Casals, 2 – Tel. 972 52 01 21 – Fax 972 52 05 54 – 17472 L'ARMENTERA – ajuntament@armentera.cat

AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)
relacionen a continuació:
APROVACIÓ FACTURES 02/11/2016
05/10/16

602 NETEGES JOSEP CORTÉS

INSPECCIÓ I NETEJA CLA V EGUERA M

06/10/16

603 GROS MERCA T

COMPRES V ARIES

06/10/16

604 FELIP BORRELLA

TREBA LLS SAU 2

07/10/16

605 A LBERT GESTOR

GESTIÓ DEPARTAMENT LA BORAL

07/10/16

606 CONSTRUCCIONS J. MA SMA RTÍ, SL

MILLORA CLAV EGUERA M C/GINJOLER

9.837,83 €

07/10/16

607 FUSTERIA ISERN

TREBA LLS LLA R D'INFANTS

1.146,64 €

10/10/16

608 A SSOCIA CIÓ A MICS DE LA COBLA OSON A CTUA CIÓ 9 D'OCTUBRE

800,00 €

10/10/16

609 IMMA FERRER CANA LS

COMITÈ EXPERTS PISTA POLIESPORTIV A

190,80 €

11/10/16

610 CARBÓ

COMPRA PRODUCTES

11/10/16

611 SERSALL 95, SL

SERV EI DE RECOLLIDA PODA

764,04 €

11/10/16

612 SERSALL 95, SL

SERV EI DE RECOLLIDA

929,32 €

11/10/16

613 SAIGA

COMPRA BOCA DE REG

11/10/16

614 V ALENTÍ FERRA N DESBROSSAMENTS SL DESBROÇA R “CA N CA USA ”

11/10/16

615 SERSA

SERV EI DE MONITOR DEL 5 A L 7/09

216,09 €

11/10/16

616 SIEMENS

CENTRALETA

106,10 €

11/10/16

617 JOSEP A RMENGOL PRA TS

COMITÈ EXPERTS PISTA POLIESPORTIV A

11/10/16

618 MÚSICS DE CA TALUNY A SCCL

COSTA BRA VA 24 JULIOL

5.445,00 €

11/10/16

619 CONSTRUCCIONS J. MA SMA RTÍ, SL

TREBA LLS PARC LLA R D'INFA NTS

2.253,02 €

11/10/16

620 CONSTRUCCIONS J. MA SMA RTÍ, SL

TREBA LLS SAU 2

475,95 €

11/10/16

621 CONSTRUCCIONS J. MA SMA RTÍ, SL

TREBA LLS ESCOLA

797,75 €

11/10/16

622 CONSTRUCCIONS J. MA SMA RTÍ, SL

CARRERS I NETEJA

474,02 €

13/10/16

623 A SCENSORS SERRA , SA

SERV EI DE MANTENIMENT

297,66 €

14/10/16

624 A BS INFORMA TICA SL

CONTRA CTE 4T TRIMESTRE

14/10/16

625 ROSER MA SÓ GUISET

A SSESSORAMENT URBA NÍSTIC

17/10/16

626 IBERBA NDA

BANDA AMPLA

17/10/16

627 NETEGES MASMITJA SL

TREBA LLS C/MIGDIA (FESTIU)

330,00 €

17/10/16

628 A LBERT GESTOR

GESTIÓ DEPARTAMENT LA BORAL

190,37 €

17/10/16

629 CLA US 2000

CANDA US / CLA US0

17/10/16

630 CROMEZ

SPRA Y S IMPRIMA CIÓ GRIS

18/10/16

631 PETER XA V IER CROME WINTLE

MA TERIAL INFORMÀ TIC

19/10/16

632 TELEFONICA DE ESPAÑA SA U

TELÈFON 972520502 ESCOLA

82,53 €

19/10/16

633 TELEFONICA DE ESPAÑA SA U

FA X 972520554

66,55 €

19/10/16

634 TELEFONICA DE ESPAÑA SA U

TELÈFON 972550460 ALA RMA SA LA NOVA

29,21 €

19/10/16

635 TELEFONICA DE ESPAÑA SA U

TELÈFON 972520121 AJUNTA MENT

36,76 €

19/10/16

636 TELEFONICA DE ESPAÑA SA U

TELÈFON 972550468 DESFIBRIL·LA DOR

19/10/16

637 TIGER STORES SPAIN, SL

JOGUINES REIS

100,00 €

19/10/16

638 CONSELL COMA RCA L A LT EMPORDÀ

SERV EI ASS. TÈCNICA DEIXA LLERIA

884,83 €

19/10/16

639 CONSELL COMA RCA L A LT EMPORDÀ

CONV ENI RECOLLIDA ANIMALS 3T

253,96 €

20/10/16

640 DOGC

A PROV . DEF. PLA LOCA L DE JOV ENTUT

20/10/16

641 CONSELL COMA RCA L A LT EMPORDÀ

LIQUIDA CIÓ ABOCA DOR SETEMBRE

20/10/16

642 M.S.P ENERGÍA , SL

MA TERIA FERRETERIA

21/10/16

643 EMILIANNA SA

MA TERIAL OFICINA

21/10/16

644 ENDESA ENERGIA SAU

RONDA EMPURIES S/N ILJ

278,19 €

21/10/16

645 ENDESA ENERGIA SAU

PUIG BAROTELL JUNT IGLESIA

234,32 €

21/10/16

646 ENDESA ENERGIA SAU

RONDA D'ORIENT ENLLPUBLIC

164,78 €

21/10/16

647 ENDESA ENERGIA SAU

PA SSA TGE LES ESCOLES S/N LOCA L

328,41 €

21/10/16

648 ENDESA ENERGIA SAU

PA RA JE LA DRA SERA A P-QUA DRE 2

392,67 €

21/10/16

649 ENDESA ENERGIA SAU

CARRETERA L'ESCA LA S/N ILJ

429,63 €

21/10/16

650 ENDESA ENERGIA SAU

PA U CA SA LS 2 LOC CENTRE CIVIC

250,75 €

27/10/16

651 NETEGES JOSEP CORTÉS

C/ MONTGRÍ

269,50 €

27/10/16

652 DIBOSCH

MA TERIAL NETEJA

265,16 €

27/10/16

653 CIS SERRA

SERV EI ALA RMES

27/10/16

654 MANCOMUNITA T MOSQUITS

TREBA LLS 1r, 2n I 3r TRIMESTRE
TOTA L FACTURES

528,00 €
83,36 €
1.121,69 €
215,11 €

32,84 €

171,13 €
1.074,21 €

190,80 €

716,26 €
1.733,10 €
55,66 €

98,07 €
25,00 €
1.513,47 €

17,40 €

210,00 €
2.682,03 €
79,61 €
69,37 €

430,54 €
3.315,75 €
42.685,24 €

2. Informe del Secretari – Interventor, amb objeccions.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 184 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
➢ Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació.
➢ Art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
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Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera RESOLC:
Primer. APROVAR les factures amunt relacionades, reconèixer les obligacions corresponents, així
com ordenar el pagament de les mateixes.
Segon. DONAR COMPTES del present decret al ple municipal.
Tercer. TRASLLADAR el present acord a les persones interessades.
El Ple es dóna per assabentat.

5. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS AMB MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DEL PLANEJAMENT, ÀMBIT CAN CAUSSA (Exp.
95/2011).
Antecedents de fet.
1. Instància del Senyor Àlex FRADERA i VILALTA, de 21 de març de 2011, amb la conformitat
del Senyor Francesc Xavier SIQUÉS i FAYET, pel que sol.licita l'aprovació d'una
modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament de L'Armentera.
Acompanya l'escrit dos exemplars en paper i tres en suport digital del projecte de
modificació pel que es crea el PAU-1, redactat per l'arquitecte Pere OLIVA ADROHER, de
març de 2011, sense visar.
2. Informe de l'arquitecte assessora municipal, Margarita BOSCH VILARDELL, de 25 de març
de 2011, favorable amb condicions.
3. Així mateix consta a l'expedient esborrany de conveni urbanístic a signar entre la propietat
de la finca objecte de la modificació puntual i l'Ajuntament.
4. Informe del Secretari – Interventor, que consta a l'expedient.
5. En data 6 d'abril de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar, per majoria absoluta,
l'aprovació incial de la modificació puntual i el conveni amunt esmentats, així com el règim
de suspensió de llicències de l'àmbit.
6. En data 14 de setembre de 2011 el Ple municipal, per unanimitat del nombre legal de
membres corporatius, va aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes
Subsidiàries del Planejament de L'Armentera (NNSS) per a la creació del PAU-1 Can
Caussa i el conveni adjunt, subjecte a determinades condicions.
7. En data 14 de maig de 2012 la Comissió Territorial d'Urbanisme comunica l'acord de 26
d'abril de 2012, pel que aprova definitivament la modificació puntual, suspenent la
publicació de l'acord a la presentació d'un text refós que incorpori les modificacions
indicades, així com requereix informe de la Direcció General d'Aviació Civil.
8. Decret de l'Alcaldia 103/2012, de 22 de maig de 2012, pel que, entre d'altres, es requereix
informe a la Direcció General d'Aviació Civil.
9. En data 26 de juliol de 2012 es rep l'informe de la Direcció General d'Aviació Civil.
10. Decret de l'Alcaldia 183/2012, de 16 d'agost, pel que es requereix Projecte refós, per
duplicat, que incorpori les condicions detallades a l'acord d'aprovació provisional, els
detallats a l'acord d'aprovació definitiva, així com les determinacions de l'informe de la
Direcció General d'Aviació Civil.
11. En data 28 de juny de 2016 l'arquitecte Josep Mª LLACH ESTEBAN lliura el Text refós
requerit. Aquest incorpora noves modificacions no substancials.
12. Informe tècnic, de 23 de setembre de 2016, favorable.
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13. Informe de la Secretària Accidental, favorable.
14. Acord plenari de 5 d'octubre de 2016, pel qual s'aprova el Text refós de la modificació
puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament de L'Armentera (NNSS) per a la
creació del PAU-1 Can Caussa i el conveni adjunt, amb modificacions no substancials,
lliurat en data 28 de juny de 2016, amb una condició.
15. Detectat que el text del conveni no reflecteix de forma fidel la voluntat de les parts signants,
aquestes acorden introduir un pacte Quart a l'Annex del conveni urbanístic, que caldrà
sotmetre a aprovació del ple municipal.
Fonaments de dret.
➢ Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic de L'Armentera, aprovades per la
Comissió Territorial d'Urbanisme en data 27 de juliol de 2006, aprovant el Ple municipal la
verificació del Text Refòs de les NNSS el dia 14 de novembre de 2006.
➢ Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, TRLU.
➢ Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
(RLU).
➢ Arts. 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (LBRL).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR l'esmena del conveni urbanístic que forma part de la modificació puntual de les
Normes Subsidiàries del Planejament de L'Armentera (NNSS) per a la creació del PAU-1 Can
Caussa i el conveni adjunt, de forma que s'addiciona el pacte Quart següent:
QUART. ADEQUACIÓ CARRER CLOS
La propietat es farà càrrec de repavimentar la totalitat del Carrer Clos (paviment i
voreres, amb eliminació de la vegetació existent), des del límit de l'àmbit urbanístic
objecte de conveni fins al Carrer de la Mar, amb característiques constructives similars
a les que defineixi el projecte d'urbanítzació del PAU-1 Can Caussa per a la vialitat de
l'àmbit.
Segon. APROVAR el Text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del
Planejament de L'Armentera (NNSS) per a la creació del PAU-1 Can Caussa i el conveni adjunt,
amb modificacions no substancials, lliurat en data 28 de juny de 2016, incorporant l'esmena del
conveni que recull el punt Primer del present acord.
Tercer. DILIGENCIAR els documents que integrin la modificació del pla.
Quart. TRASLLADAR certificat del present acord, així com còpia de l'expedient no tramès
anteriorment a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva i
publicació.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta per la unanimitat del nombre legal de membres
corporatius, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE – PRESIDENT.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.
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6. CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'OBRES COBRIMENT DE LA PISTA
POLIESPORTIVA (Exp. 100/2016).
Antecedents de fet.
1. El projecte d'obres per al cobriment de la pista poliesportiva, de març de 2016, redactat per
l'arquitecta tècnic assessora de l'Ajuntament Roser MASÓ GUISET, i que compta amb un
pressupost PEC de cent cinc mil quatre-cents seixanta-nou euros i setanta cèntims
(105.469,70 €), 21% d'IVA inclòs, ha estat aprovat definitivament en no presentar-se
al·legacions contra l'acord plenari d'aprovació inicial del projecte, de data 6 d'abril de 2016
(Exp. 51/2016).
2. Les obres s'executaran sobre immoble municipal, situat a la zona esportiva del Carrer de la
Figuera sense número de L'Armentera, inscrit a l'Inventari General de Béns i Drets, vol. II,
1. Béns de domini públic, codi 1.2.5.1.
3. Les dades registrals de la zona esportiva són les següents: Registre de la Propietat 3 de
Girona, volum 1929, llibre 27, finca 1.449, i Registre de la Propietat 3 de Girona, volum
2572, llibre 33, finca 1.449, foli 60.
4. La inversió consta al pressupost municipal per al 2016, a l'aplicació 342.622.00 Cobriment
parcial pista esportiva amb un crèdit de 106.000,00 €, i finançat per mitjà de les fonts
següents:
PLA D'INVERSIONS 2016 (post modificació de crèdits 2/2016)
APLIC. PR.

INVERSIÓ

342 622,00 Cobriment parcial pista esportiva

DESPESA

FINANÇAMENT
CCB
Solars
Inversions Carrer
Dip Gi
Dip Gi
Finan.
Ventalló
Fons
Dip Gi
Dip Gi
Noves
Solar
CCEE /
Recursos
Sostenibl PMSH
Coop.
PEIS
PAES
tecs.
Josep Pla Deute
QQUU
Propis
es
HPO
106.000,00 7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 35.000,00 64.000,00
0,00
0,00
0,00

5. Acta de replanteig, de 5 de febrer de 2016, que consta a l'expedient 51/2016 (art. 126
TRLCSP).
6. Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte, que consten a
l'expedient.
7. Informe del Secretari – Interventor, que consta a l'expedient.
8. El dia 3 d'agost de 2016 el Ple municipal va aprovar l'expedient per a la contractació de
l'obra esmentada, delegant en l'Alcalde – President la designació dels membres del comitè
d'experts.
9. En data 21 de setembre de 2016 la Mesa de contractació procedí a obrir el sobre A de les
ofertes presentades, sense detectar-se deficiències en la documentació presentada.
10. Decret de l'Alcaldia 269/2016, de 22 de setembre, de nomenament dels membres del
comitè d'experts.
11. Obert el sobre B per la Mesa de contractació, i emès el dictamen del comitè d'experts, la
mesa de contractació obrí el sobre C de les ofertes presentades.
12. Informe de la Secretària Accidental conforme no hi ha ofertes temeràries.
13. Reunida en data 10 d'octubre de 2016, la Mesa de contractació ha elevat al Ple una
proposta d'adjudicació.
14. Decret de l'Alcaldia 292/2016, d'11 d'octubre, pel que classifica per ordre decreixent les
propostes presentades, en base a la proposta efectuada per la mesa de contractació, i es
requereix a AGUSTÍ OBRES I MUNTATGES INDUSTRIALS SL perquè presenti la
documentació preceptiva per a l'adjudicació del contracte.
15. En data 2 de novembre de 2016 l'empresa esmentada ha lliurat la documentació requerida
(inclou garantia definitiva: Aval Banco Popular Español SA, REA 700/0290, per import de
4.335,00 €).
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Fonaments de dret.
➢ Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
➢ Plec de Clàusules Administratives Particulars.
➢ Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP).
➢ Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
(DLMUMCP).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. CLASSIFICAR per ordre decreixent les propostes presentades i que no hagin estat
declarades desproporcionades o anormals de la forma següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AGUSTÍ OBRES I MUNTATGES INDUSTRIALS SL.
SEITEC INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SL.
EXCAVACIONES AMPURDÁN 2000 SL.
ARGÓN INFORMÁTICA SA.
CONSTRUCCIONS ELIES D'ALBONS.
OBRES PIRENÀIQUES SL.

Segon. ADJUDICAR el contracte per l'execució del projecte d'obres de cobriment de la pista
poliesportiva, amunt esmentat, a AGUSTÍ OBRES I MUNTATGES INDUSTRIALS SL, per l'import
de 86.700,00 € més IVA, atès que ha resultat ser la proposta més avantatjosa per als interessos
municipals en els diferents criteris de valoració previstos al PCAP, en especial cal destacar la
proposta efectuada per aquest licitador en relació a les millores tècniques proposades, subjecte al
Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i al projecte, i a les ofertes i millores
presentades per l'adjudicatari, que consten a l'expedient.
Tercer. REQUERIR a l'adjudicatari perquè es personi a l'Ajuntament, en el termini màxim de
QUINZE DIES HÀBILS a partir de la notificació del present acord, en horari d'obertura al públic,
per a la formalització del contracte, en document administratiu.
Quart. NOTIFICAR el present acord a tots els licitadors.
Cinquè. PUBLICAR la present adjudicació al perfil de contractant.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta per la unanimitat del nombre legal de membres
corporatius, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE – PRESIDENT.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.

7. RETRIBUCIÓ DEL SECRETARI – INTERVENTOR EN SITUACIÓ D'ACUMULACIÓ (Exp.
304/2016).
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Antecedents de fet.
1. El Senyor Ramon Pujol Hamelink, funcionari amb habilitació de caràcter estatal, ocupa la
plaça de Secretari – Interventor (Subescala de Secretaria – intervenció) de l’Ajuntament de
L’Armentera, Alt Empordà, de forma provisional per Resolució del Director General
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, de 8 de maig de 2008 i de forma definitiva per la Resolución de
27 de febrero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se
resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
con habilitación de carácter estatal (BOE de 24 de març de 2009).
2. En data 26 de setembre de 2016 cessa de les seves funcions, amb reserva de la plaça.
3. Per Resolució del Director General d'Administració Local, de 20 de setembre de 2016, es
concedeix a l'esmentat funcionari una comissió de serveis per ocupar la plaça de Secretari
de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, per un any, prorrogable per un any més, de la que
en va prendre possessió en data 26 de setembre de 2016.
4. Per Resolució del Director General d'Administració Local, de 7 d'octubre de 2016,
s'autoritza a l'esmentat funcionari a acumular la Secretaria – Intervenció de l'Ajuntament de
L'Armentera, fins que es modifiquin les circumstàncies que l'han motivat.
5. En data 11 d'octubre de 2016 el Senyor Ramon Pujol Hamelink es reincorpora com a
Secretari – Interventor, en virtut de l'acumulació autortizada.
6. Decret de l'Alcaldia 289/2016, d'11 d'octubre, pel qual es modifica la retribució del secretari
– interventor.
Fonaments de dret.
➢ Plantilla Orgànica de Personal i Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de
L'Armentera.
➢ Art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de L’Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia 289/2016, d'11 d'octubre, pel qual es modifica la
retribució del Secretari – Interventor, part dispositiva del qual literalment diu:
Primer. MODIFICAR la retribució del Secretari – Interventor, fixant-la en vint-i-quatre mil
euros (24.000,00 €) bruts anuals que es liquidaran en 12 pagues mensuals, amb efectes a
partir del dia 11 d'octubre de 2016, i fins a la fi de la situació d'acumulació de la Secretaria
– Intervenció d'aquest Ajuntament, data en que tornarà a establir-se en la quantia que
gaudia corresponent a la jornada completa, amb els increments que li siguin aplicables.
Segon. TRASLLADAR el present decret al gestor de nòmines, per tal de tramitar la nova
situació del treballador municipal.
Tercer. ELEVAR al Ple el present decret per a la seva ratificació.
Quart. NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
Segon. TRASLLADAR el present acord al gestor del personal municipal.
Tercer. NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
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Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE – PRESIDENT.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.

8. DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS
(Exp. 314/2016).
Antecedents de fet.
1. En data 7 d'octubre de 2009 el Ple de l’Ajuntament de L’Armentera va aprovar delegar a la
Diputació de Girona, d’acord amb les funcions i les condicions relacionades a l'Annex I que
consta a l'expedient 220/2009, les facultats que a continuació s’especifiquen, i que es
concretà en la signatura del corresponent conveni:
Tipus d'ingrés

Gestió

Liquidació Recaptació
Voluntària Executiva

Impost sobre els Béns Immobles

Si

Si

Si

Si

Impost sobre les Activitats Econòmiques

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Tota la resta de tributs i altres ingressos de No
dret públic

2. El govern municipal proposa en aquesta ocasió que, per tal de disminuir la càrrega dels
serveis administratius municipals, es delegui també a la Diputació de Girona la gestió,
liquidació i recaptació voluntària de l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM),
atès que la via executiva ja es troba delegada a aquesta mateixa administració, i que es
realitza mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.
3. Informe del Secretari – Interventor.
Fonaments de dret.
➢ Art. 106.3, 22.2.f), 47.2.h) i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local (LBRL).
➢ Art. 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
➢ Arts. 3, i 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP).
➢ Arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya (LRJiPAP).
➢ Arts. 303 i ss. del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. DELEGAR a la Diputació de Girona, 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:
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TIPUS D'INGRÉS

GESTIÓ

Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica X
(IVTM)

LIQUIDACIÓ

RECAPTACIÓ
Voluntària
Executiva

X

X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 17 de
novembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 21 de desembre de 2009, i es
subjecta a les següents CONDICIONS:
1. 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.
2. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una vigència de quatre (4) anys, i
comportarà l’ampliació del termini de vigència de les facultats en matèria de gestió,
liquidació i recaptació d’ingressos, delegades amb anterioritat.
3. Transcorregut aquest termini de vigència, 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.
4. 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.
5. Per a 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.
6. 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.
Segon. 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.
Tercer. TRASLLADAR el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació de la
delegació conferida.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE – PRESIDENT.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.

9. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2017 (Exp. 325/2016).
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL.
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Antecedents de fet.
1. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per a la
realització d’activitats jurídico-administratives de competència local.
2. Informe del Secretari – Interventor.
Fonaments de dret.
➢ Art. 15 i ss., 20 i ss. i 57 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.
➢ Arts. 22, 47, 106 i ss. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, LBRL.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l'ordenança fiscal número 6, reguladora
de la taxa per a la realització d’activitats jurídico-administratives de competència local,
concretament de l'art. 7, apartat 4, concepte de la tarifa primera:
4 Altres
Celebració de casaments en espais municipals, de parelles sense cap contraent
empadronat a L'Armentera 200,00 €.
Segon. SOTMETRE l'expedient a exposició pública durant el termini de 30 dies, mitjançant
publicació d’anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord s’entendrà aprovat
definitivament, publicant-se el text íntegre de la modificació al BOP, al tauler d’anuncis de la
Corporació i al web municipal.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES.
Antecedents de fet.
1. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per la
recollida d'escombraries.
2. Informe del Secretari – Interventor.
Fonaments de dret.
➢ Art. 15 i ss., 20 i ss. i 57 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.
➢ Arts. 22, 47, 106 i ss. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, LBRL.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l'art. 6 de l'ordenança fiscal número 7,
reguladora de la taxa per la recollida d'escombraries, que resta de la forma que segueix:
Article 6. Quota Tributària.
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1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:
1

Habitatges de caràcter familiar

107,19

2

Habitatges de persones jubilades i empadronades a
L’Armentera

3

Hotels, hostals, pensions, aparthotels, cases rurals, així com Fins a 4
habitatges per a treballadors temporers, per nombre
d'habitacions,
apartaments o unitats:

57,80
276,00

De 5 fins a 8

351,00

Més de 8

561,00

4

Bars, cafeteries, restaurants, fondes, supermercats,
carnisseries, botigues de comestibles, activitats d'elaboració
de menjar

230,68

5

Locals comercials, d'estètica, industrials i artesanals

107,19

6

Entitats financeres

199,81

7

Oficines i despatxos

105,11

8

Tapisseries i comerços fitosanitaris

146,94

3. Les quotes fixades corresponen a una anualitat.
4. Els habitatges que disposin de compostador de residus orgànics que consti al cens municipal
gaudiran d'una bonificació sobre la tarifa anual del 20%, previ informe favorable de l'inspector del
servei.
Segon. SOTMETRE l'expedient a exposició pública durant el termini de 30 dies, mitjançant
publicació d’anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord s’entendrà aprovat
definitivament, publicant-se el text íntegre de la modificació al BOP, al tauler d’anuncis de la
Corporació i al web municipal.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16, SOBRE TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
Antecedents de fet.
1. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 16, sobre taxes per la utilització
privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
2. Informe del Secretari – Interventor.
Fonaments de dret.
➢ Art. 15 i ss., 20 i ss. i 57 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.
➢ Arts. 22, 47, 106 i ss. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, LBRL.
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Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l'ordenança fiscal número 16, sobre
taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, en l'import de la
tarifa següent:
ANNEX DE TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS DELS
BÉNS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL
1.2. Ocupacions temporals.
1.2.C) Ocupació per a mercats o fires:
Quota €/dia
Fires (per parada), una fiança addicional de 40,00 €,

15,50 €

Segon. SOTMETRE l'expedient a exposició pública durant el termini de 30 dies, mitjançant
publicació d’anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord s’entendrà aprovat
definitivament, publicant-se el text íntegre de la modificació al BOP, al tauler d’anuncis de la
Corporació i al web municipal.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE – PRESIDENT.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.

MOCIÓ URGENT.
Conforme al que disposen els arts. 83 i 91.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals, l'Alcalde,
en nom del seu Grup Polític, proposa al Ple l'adopció d'un acord no inclòs a l'ordre del dia, per
raons d'urgència.
La urgència es justifica per tractar-se d'una moció de suport de l'Associació de Municipis per la
Independència al Referèndum, al Procés Constituent i als Ens Locals i electes investigats per
processos relacionats amb la Sobirania. Motiva la urgència en que és un assumpte d'actualitat.
Per tot això, en primer lloc, es passa a votar la declaració d'urgència i la procedència del debat i
votació de la proposta:
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta PER UNANIMITAT, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE – PRESIDENT.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.
El Secretari de la Corporació fa constar que la moció fa referència a una Resolució del Parlament,
però que no consta a l'expedient.
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El Secretari pregunta si el suport i col·laboració té alguna implicació econòmica per l'Ajuntament.
L'Alcalde i els regidors responen que no.
A continuació es llegeix la moció que, literalment diu:
MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I
ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA.
Antecedents de fet.
1. El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d'octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència
de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï
amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
2. Amb l'aprovació d'aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el
nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d'aquesta declaració
del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic
sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels
ciutadans i ciutadanes d'un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que
ens ha de portar cap a un nou model d'estat.
3. Els ajuntaments catalans hem estat garants de l'exercici ple de la democràcia i hem estat i
estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els
darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra
solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem
defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l'atac
injustificat de l'advocacia de l'estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat,
sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer
la postura dels catalans i catalanes sobre laindependència del nostre país.
4. Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on
actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.
5. La llibertat d'expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple
exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una
persecució política per part d'uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions
a partir de criteris subjectius.
Resolució.
Com a Alcalde – President proposo al Ple l'adopció del següent ACORD:
Primer. MANIFESTAR el suport de l'Ajuntament de L'Armentera a la resolució del Parlament de
Catalunya per a la convocatòria d'un referèndum vinculant sobre la independència, com a molt
tard, el setembre de 2017.
Segon. COL·LABORAR en l'organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi
de forma coordinada amb l'Associació de Municipis per la Independència, en el moment que les
institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre'ns a fer una crida a la participació de la
ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment i
política.
Tercer. MOSTRAR tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver
promogut i facilitat l'exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per
qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
Quart. CONDEMNAR la politització de l'estament judicial espanyol i exigir institucionalment una
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separació real de poders com a garantia de la democràcia.
Cinquè. TRASLLADAR certificat del present acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta PER UNANIMITAT, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE – PRESIDENT.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.
10. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. ALCALDE – PRESIDENT pregunta si algun regidor té algun prec o pregunta per formular al
ple.
Atès que cap regidor demana la paraula el Sr. ALCALDE – PRESIDENT clou el present punt de
l'ordre del dia.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Sr. ALCALDE – PRESIDENT aixeca la sessió quan
manquen 2 minuts per un quart d'onze de la nit, de tot el que, com a Secretari – Interventor,
CERTIFICO.
Vist-i-plau,
L'Alcalde – President,

El Secretari,
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