Ple ordinari 29 de gener de 2016

Ajuntament de Susqueda
la Selva

PLE ORDINARI
29 de gener de 2016

A les 7 de la tarda del divendres 29 de gener de 2016, es constitueix en sessió
ordinària el Ple de l’Ajuntament de Susqueda, a la Sala d’actes de la Casa de la
Vila a Sant Martí Sacalm, prèviament convocats per avui a la mateixa hora i
presidits per:
L’alcalde Sr. Joan Mercader i Arimany, del grup de Junts per Susqueda –
Acord Municipal
els regidors següents:
Sra. Eva Viñolas i Marín
Sr. Àngel Colom Illamola

JPS-AM
JPS-AM

Assistits per mi, el Secretari Interventor: Isidre Llucià i Sabarich, que informo
que procediré a gravar el Ple, sense que ningú manifesti cap objecció.
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a 7 de la tarda, una
vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es procedeix
a tractar els següents assumptes:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació actes anteriors
2. Donar compte i assabentar dels decrets dictats en el darrer
període entre plens ordinaris
3. Donar compte d’informes i documents de tresoreria i
d’intervenció
4. Aprovació inicial Pressupost 2016
5. Nul·litat llicència cobert agrícola
6. Informes d'Alcaldia
7. Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Llegida l’acta de la sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2015 i l’acta de la
sessió extraordinària d’1 de desembre de 2015, una vegada preguntats per
l’Alcalde als presents si hi ha alguna objecció o manifestació a fer, s’aproven per
UNANIMITAT dels assistents, sense que es manifesti cap objecció als textos
corresponents
No obstant això, es fa constar que es va constatar l’existència d’un error en una
de les transcripcions de l’acta corresponent al 30 d’octubre de 2015, en el sentit
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que per traspapereu es va donar per bo un text en el que hi mancava la
constància de dues ordenances de nova creació. Malauradament, aquest
esborrany és el que es va trametre a la Direcció General d’Administració Local,
malgrat no estar definitivament aprovada pel Ple de la Corporació.
En conseqüència, el text definitiu de l’acta corresponent al 30 d’octubre
de 2015, és el que s’aprova, també per unanimitat, avui amb aquest Ple i
amb el redactat que s’adjunta.
"...
PLE ORDINARI
30 d’octubre de 2015
A les 7 de la tarda del divendres 30 d’octubre de 2015, es constitueix en sessió
ordinària el Ple de l’Ajuntament de Susqueda, a la Sala d’actes de la Casa de la
Vila a Sant Martí Sacalm, prèviament convocats per avui a la mateixa hora i
presidits per:
L’alcalde Sr. Joan Mercader i Arimany, del grup de Junts per Susqueda –
Acord Municipal
els regidors següents:
Sra. Eva Viñolas i Marín
Sr. Àngel Colom Illamola

JPSAM
JPSAM

Assistits per mi, el Secretari Interventor: Isidre Llucià i Sabarich, que informo
que procediré a gravar el Ple, sense que ningú manifesti cap objecció.
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a 5 de la tarda, una vegada
comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es procedeix a tractar
els següents assumptes:
PROPOSTA D’INCLOURE, PER URGÈNCIA, UNA MOCIÓ A L’ORDRE DEL
DIA 30 D’OCTUBRE DE 2015
Abans de començar a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre
proposa incorporar-hi, pel procediment d’urgència previst a
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, dues
d’acord.

del Dia, l’Alcalde
l’article 106
i
s'aprova el Text
noves propostes

Els punts que es proposen, amb la numeració correlativa que els correspondria ,
són els següents:
7.- Aprovació del Plànol de delimitació de mesures de prevenció
d’incendis forestals en les urbanitzacions i nuclis de població en terreny
forestals
En el supòsit que s’aprovi la seva incorporació a l’ordre del dia el punt passaria a
tenir el número d’ordre 7 passant el punt d’Informes d’Alcaldia i regidories al
núm. 8 i Precs i Preguntes al núm. 9.
Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta i
amb el quòrum de la totalitat del membres de la Corporació
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Ordre del dia resultant de la sessió
8. Aprovació actes anteriors
9. Donar compte i assabentar dels decrets dictats en el darrer període
entre plens ordinaris
10. Donar compte d’informes i documents de tresoreria i d’intervenció
11. Ordenances fiscals exercici 2016
12. Conveni Qnecta
13. Verificació POUM.
14. Aprovació del Plànol de delimitació de mesures de prevenció
d’incendis forestals en les urbanitzacions i nuclis de població en
terreny forestals
15. Informes d'Alcaldia
16. Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Llegida l’acta de la sessió ordinària de data 10 d’agost i extraordinària de data 8
d’octubre de 2015, i una vegada preguntats pel Sr. Alcalde als presents si hi ha
alguna objecció o manifestació a fer, s’aproven per UNANIMITAT dels assistents,
sense que es manifesti cap objecció.

2

DONAR COMPTE I ASSABENTAT DELS DECRETS DICTATS EN EL
DARRER PERÍODE ENTRE PLENS ORDINARIS

L’Alcalde dóna compte dels decrets següents:
Del Decret núm. 24/2015 de 6 d'octubre de 2015 al 27/2015 de 27 d'octubre de
2015.
RELACIÓ DECRETS
Núm.
Decret

Data

24/2015

6/10/2015

25/2015

8/10/2015

26/2015

8/10/2015

27/2015

27/10/2015

Contingut
Convocatòria Ple
extraordinari 8 d'octubre
Delegant funcions
d'Alcaldia
Modificació de Crèdit MC42015
Convocatòria Ple ordinari
30 d'octubre

La Corporació es dóna per assabentada

3

DONAR COMPTE D'INFORMES I DOCUMENTS DE TRESORERIA I
D'INTERVENCIÓ

El Secretari-Interventor, dóna compte dels Informes corresponents d’intervenció i
tresoreria al període en curs.
Així mateix, informa, que d’acord amb allò que estableix el Reial decret llei
10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en
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matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, en allò que afecta a la
tresoreria, d’acord amb el que estableix l’article 3 pel que fa a la funció de
tresoreria, i posterior nota aclaridora del mateix Ministerio, de manera que la
funció de tresoreria passa a ésser desenvolupada pel Secretari-Interventor.
En conseqüència, doncs, i en compliment de la normativa citada, el SecretariInterventor d’aquesta Corporació passa a assumir la funció de tresorer de la
Corporació.
La Corporació es dóna per assabentada
4

C4.- FISCALITAT. ORDENANCES FISCALS
MODIFICACIÓ ORDENANCES 2016

Les ordenances que han d’estar en vigor en el pròxim exercici de 2016, són les
vigents en el present exercici o bé aquelles que es modifiquin ─i llur modificació
aprovada─ abans que finalitzi el present exercici del 2015. Les modificacions
corresponents han d’estar degudament aprovades,i publicades en el Butlletí Oficial
de la Província, abans del 31 de desembre de 2015.
Només s’articulen les modificacions considerades necessàries per a que siguin
vigents en el proper exercici del 2016. Aquestes modificacions que es proposen,
són les següents:
Ordenança Fiscal núm. 5. REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
Modificar l’article 7.2. d’acord amb el redactat següent:
2. Aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir
de la data de la seva fabricació, gaudiran d’una bonificació del 100 per cent de la
quota de l’impost. Si no es coneix la data de fabricació, es prendrà com a tal la
data de la primera matriculació, o, en el seu defecte, la data en què es va deixar
de fabricar el corresponent model..
Ordenança Fiscal núm. 8. TAXA PRESTACIÓ SERVEI D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE I D’ALTRES PROVEÏMENTS PÚBLICS
Es modifica l’Article 5è.Beneficis Fiscals, en el que es substitueix el redactat
actual, pel següent redactat:
1.- Gaudiran d’una bonificació del 50% a aquells contribuients que:
a) Reuneixin els següents requisits:
1. Trobar-se dins d’algun d’aquests supòsits:
• Ser jubilat o pensionista, de manera que els ingressos de la unitat de
convivència no superin:
- Per 1 persona, 1 vegada el salari mínim
- Per a 2 persones: 1,5 vegades els SMI
- A partrir de 3 persones: 2 vegades el SMI
2. Que els ingressos de la unitat de convivència no superin:
- Per 1 persona, 1 vegada el salari mínim
- Per a 2 persones: 1,5 vegades els SMI
- A partir de 3 persones: 2 vegades el SMI
El càlcul es farà amb la suma dels ingressos globals de la unitat de
convivència.
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3. En el supòsit d’existència d’estalvis, aquests no podran superar l’import de
18.000 euros
b) Supòsit excepcional
Excepcionalment, l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària de Susqueda, podrà
presentar un informe social per a la bonificació d’aquesta taxa per a aquelles
famílies que estiguin sotmeses al seguiment dels serveis socials, sempre que
aquests ho considerin adient.
c) Documentació que cal presentar
-

Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
Volant de comvivència.
Certificat de la pensió de l’any en curs de tots els membres de la unitat de
convivència.
3 últimes nòmines i vida laboral (si s’escau) de tots els membres de la unitat
de convivència.
Declaració de renda o certificat negatiu d’Hisenda.
Certificat del saldo mig dels estalvis bancaris.
Certificació de la disminució reconeguda per la Generalitat de Catalunya (si
s’escau).
d) Tramitació
Les persones que es vulguin acollir a aquest descompte hauran de presentar una
instància amb registre d’entrada a l’Ajuntament, adjuntant-hi tota la
documentació requerida.
La sol·licitud, anirà acompanyada d’un compromís, signat, de que qualsevol canvi
de la situació econòmica que dóna lloc a aquestes bonificacions excepcionals, serà
comunicada
2.- Estan exemps de la taxa sobre el canvi de titularitat del subministrament. Els
cònjugues i descendents/ascendents fins el 1r grau, en els casos de defunció del
titular.
Ordenança Fiscal núm. 15 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Es modifica les tarifes del locals social
Taula
d'embotits
Formatge
Ceba

5,00

Vermut

3,00

0,50
0,50

1,60
1,50

Copa Brasil
Copa
Primavera
Copa Sorbet
Llimona
Pastís de
formatge
Crocanti
Trufes
Viennetta
Coulant
Grana amb
moscatell
Iogurt

2,50
3,00

3,50

Bitter
Bossa
patates
Tapa olives
Barretes
energètiques
Paquet fruits
secs
Magnum

3,00
3,50
2,50
2,50
3,00

Calippo
Enigma
Frigo Pié
Dracula
Xpop

1,00
1,80
1,00
1,00
0,50

1,50

Temptation

2,50

3,00

2,00
1,50
1,50
2,00
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Flam
Pinya i préssec

1,50
1,50

Cornetto

2,00

Així mateix, s’estableixen noves tarifes d’acord amb el redactat següent:
• Llogar i "tancar" el Local Social: 400 Euros en cap de setmana
• Llogar i "tancar" el Local Social: 300 entre setmana.
• Lloguer de la cuina: 400 Euros
L'ús de la cuina, només es cedeix si és tracta d’una empresa especialitzada qui la
d’utilitzar
Preus per a grups que es porten el dinar:
• 3 euros/persona si només utilitzen les taules i les cadires
• 5 Euros/persona si fan servir coberts i vaixella del local.
Ordenança Fiscal REGULADORA PREU PÚBLIC PER A LA VENDA I
DISTRIBUCIÓ DE LLIBRES
Article 1 - Disposició general
De conformitat amb el que es preveu en l’article 41 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, aquest municipi estableix el preu públic per la venda i
distribució de llibres, fullets i altres edicions literàries anàlogues, que es regirà
per aquesta ordenança.
Article 2 - Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic l’adquisició per part els
contribuents de llibres i altres publicacions que siguin distribuïdes per
l’Ajuntament.
2. L’obligació de contribuir neix en el moment d’adquisició de llibres o altres
edicions literàries per part dels subjectes passius del preu públic.
Article 3 - Quantia

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la següent:
Llibre

Susqueda, ahir un poble
Susqueda, la història submergida
Susqueda "Quadern de la Revista de Girona"

Preu

6,00 €
15,00 €
14,00 €

Article 4 - Obligats al pagament
D’acord amb el que preveu en l’article 45 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, les quanties exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran en règim
d’autoliquidació, en el moment de l’adquisició per la persona interessada del
llibre o qualsevol altre publicació.
Ordenança Fiscal REGULADORA DE L'IMPOST MUNICIPAL SOBRE
DESPESES SUMPTUÀRIES PER APROFITAMENTS DE VEDATS DE CAÇA
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Article 1r.- Disposicions generals.
D’acord amb el que preveu la Disposició Transitòria sisena del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, continua vigent l’Impost Municipal sobre Despeses Sumptuàries pel
que fa a la modalitat que grava l'aprofitament de vedats de caça i pesca.

Article 2n.- Subjectes passius.

1. Estaran obligats al pagament de l’impost, en concepte de contribuents, els
titulars dels vedats o les persones a qui correspongui, per qualsevol títol,
l'aprofitament de caça o pesca en el moment de meritar-se l’impost.

2. Tindrà la condició de substitut del contribuent, el propietari dels béns acotats,
qui tindrà dret a exigir del titular de l'aprofitament l’import de l’impost, per ferlo efectiu al Municipi, en el terme del qual radiqui la totalitat o major part del
vedat de caça o pesca.
Article 3r.- Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades
com a tals a la Llei General Tributària.

Article 4t.- Base imposable.

1. La base d'aquest impost serà el valor de l'aprofitament cinegètic o piscícola.
2. El valor dels esmentats aprofitaments es determina d’acord amb el que
preveu l’article 374.d del Reial Decret Legislatiu 781/1986

Article 5è.- Quota tributària.
La quota tributària resultarà d’aplicar a la base imposable, el tipus de gravamen
del 20 per 100.
Article 6è.- Acreditació.
L’impost serà anual i irreductible i s’acreditarà el 31 de desembre de cada any.
Article 7è.- Normes de gestió i recaptació.

1. Els propietaris dels béns acotats, subjectes a aquest impost, hauran de
presentar a l’Administració Municipal, dins del primer mes de cada any,
declaració de la persona a qui correspongui, per qualsevol títol, l'aprofitament
de caça o pesca. En l'esmentada declaració, que s’ajustarà al model determinat
per l’Ajuntament, es faran constar les dades de l'aprofitament i del seu titular.

2. Rebuda la declaració anterior, l’Ajuntament practicarà l’oportuna comprovació i
la posterior liquidació que serà notificada al substitut del contribuent, qui,
sense perjudici de poder interposar els recursos que corresponguin, hauran
d’efectuar el seu pagament en el termini reglamentari.

3. En el supòsit que els subjectes passius de l'impost no compleixin amb
aquesta obligació, l'Ajuntament ha de suplir aquesta omissió i practicar
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la liquidació provisional, i determinar per estimació directa la base
tributaria, sens perjudici de les responsabilitats fiscals en que hagués
incorregut.

4. Rebuda

la declaració anterior, l'Ajuntament
practicarà l'oportuna
comprovació i subsegüent liquidació, la qual serà notificada al substitut
del contribuent, qui, sens perjudici de poder interposar els recursos que
correspongui, haurà d'efectuar el pagament en el termini reglamentari.

5. Successió en el deute tributari.
En qualsevol traspàs o cessió d’empreses que prestin serveis o realitzin els
subministres subjectes a aquest impost, o de societats o cercles d’esbargiment
o esportius, el nou titular es farà càrrec dels deutes i responsabilitats que per
tal concepte corresponguessin a l’anterior, a efectes dels quals podrà exigir a
aquest, una certificació lliurada per l'Administració Municipal, en la qual es
farà constar la seva situació tributària en relació amb l’esmentat tribut.
Article 8è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut
regulat en aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes
contingudes la Llei General Tributària i demés disposicions d’aplicació.
Ordenança Fiscal REGULADORA DE L'IMPOST MUNICIPAL SOBRE TAXES
PER TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I SIMILARS
Article 1 - Fonament i Naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, i d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d e les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la tramitació de llicències
urbanístiques, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2 – Fet Imposable

1.

El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i
administrativa que tendeixi a verificar si els actes d’edificació i ús del sòl a què es
refereix l’article 178 de la Llei sobre Règim de Sòl i Ordenació Urbana, Text Refós
aprovat pel Reial Decret 1346/1976, de 9 d’abril, i que s’hagin de realitzar
en el terme municipal, s’ajusten a les normes urbanístiques, d’edificació i
policia previstes en l’esmentada Llei del Sòl i planejament vigent en el municipi.
I qualsevol activitat administrativa municipal compresa en l’art. 20 apartats
1B, 2 i 4 de la Llei 39/88 referides a la competència urbanística municipal
incloses en la tarifa de l’article 7è.

2.

No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i
reparació que es realitzin en l’interior dels habitatges.

3.

S’entenen inclosos en el fet imposable de l’impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres els supòsits en què, de forma paral·lela a la normativa de
transposició de Serveis, se substituís la llicència d’obres o urbanística per a la
comunicació prèvia o la declaració responsable.

4.

En aquests casos de comunicació prèvia o declaració responsable, la liquidació
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provisional a compte prevista legalment es practicarà quan s’iniciï la
construcció, instal·lació o obra a què es refereixen i es liquidarà juntament
amb l’informe d’assabentat de la Corporació.
Article 3 – Subjecte Passiu

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que siguin
propietaris o posseïdors o, si s’escau, arrendataris dels immobles en què es
realitzin les construccions o instal·lacions o s’executin les obres.

2.

En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors
i els contractistes de les obres.

Article 4 - Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la
Llei General Tributària.
2.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General
Tributària.

Article 5 – Base Imposable
El cost real o previsible de l’activitat jurídico administrativa, considerada en la
seva globalitat, constituirà la base imposable per a la determinació individual de la
quota tributària.

Article 6 – Quota Tributària

6.

Tipus
a) Per llicències d’obres majors:
Fins a 3.000,00 euros
De 3.000,01 a 6.000,00 euros
De 6.000,01 a 10.000,00 euros
De 10.000,01 a 50.000,00 euros
A partir de 50.000,01 euros
b) Per llicències d’obres menors
Fins a 3.000,00 euros
De 3.000,01 a 6.000,00 euros
Major de 6.000,01 euros
c) Per comunicació prèvia obres menors
d) Per segregacio o per finca segregada
e) Llicències per usos temporals provisionals del sòl
f) Llicències d’instal·lació de grues
g) Comunicació prèvia primera ocupació
h) Certificacions urbanístiques, actuacions de tècnics
municipals o jurídiques que comportin, a petició o per
causa de l’interessat, no presència en el lloc

74,52
€
106,6
1€
182,1
6€
299,1
2€
481,2
8€
30,00
€
37,26
€
74,52
€
30,00 €
106,61 €
42,44€
117,99 €
106,61 €

42,44 €
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i) Certificacions urbanístiques, actuacions de tècnics
municipals o jurídiques que comportin, a petició o per
causa de l’interessat, presència en el lloc

203,00€

j) Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis
K) Canvi titular de llicència o comunicació prèvia

106,61 €
111,78 €

l) Expedient de pròrroga llicència obres o
comunicació prèvia:

50% de la quota de
la primera llicència.

m)Llicència de canvi d’ús:
Amb informe de la Comissió Territorial
d’Urbanisme
Sense informe de la Comissió Territorial
d’Urbanisme
-

120,00 €
75,00 €

7. En tot cas, s’estableix un import únic de 100 € per a tots aquells supòsits
en que la suma resultant d’aplicar l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres (Ordenança Fiscal núm. 3) més les taxes corresponents a la present
ordenança fiscal (taxa per la tramitació de llicències urbanístiques i similars)
sigui inferior a aquesta quantitat de 100 €.
3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de
la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 20 % de les que
s’assenyalen en el número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués
iniciat efectivament.
4. Per inspecció del tècnic municipal, si s’ha comès infracció urbanística a les
ordenances vigents, quan quedi acreditada la comissió de la infracció urbanística
i la resolució de l’expedient sigui ferma: 200,00 €.
5. La fiança de reposició quedarà reflectida i quantificada en l’informe de la
llicència emès pels Serveis Tècnics municipals. La fiança serà constituïda pel
sol·licitant a favor de l’Ajuntament en el moment d’obtenir la llicència d’obres, ja
sigui en efectiu, transferència o aval bancari. L’import de la fiança serà
retornat a petició de l’interessat previ avís de finalització de les obres i
informe favorable dels Serveis Tècnics Municipal.

Article 7.- Exempcions i Bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa
Article 8 - Acreditament

1.

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat
municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà
iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència
urbanística corresponent, si el subjecte passiu la formulava expressament.

2.

Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la
llicència corresponent o haver comunicat l’inici de les mateixes, la taxa
s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que porti a determinar
si l’obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l’inici de
l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes
obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.
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3.

Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la
denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la
modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant
després que se li ha concedit la llicència.
Article 9 - Declaració

1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presentaran
prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un
certificat visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la
naturalesa de l’obra i del lloc d’emplaçament, on s’hi faci constar l’import
estimat de l’obra, l’amidament i el destí de l’edifici.
2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s’exigeixi
la formulació d’un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la
sol·licitud un pressupost de les obres que s’han de realitzar, com una dels
materials que s’han d’utilitzar i, en general, de les característiques de l’obra o
acte, les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.

3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s’ampliava
el projecte, caldrà notificar-ho a l’administració municipal tot adjuntant el nou
pressupost o el reformat, si s’escau, plànols i memòries de la modificació o
ampliació.
Article 10.- Liquidació i ingrés

1. Quan es tracti de les obres i els actes a què es refereix l’article 5è. 1. a) , b) i
d)
a) Una vegada concedida la llicència urbanística, es podrà efectuar la liquidació
sobre la base que ha declarat el sol·licitant.
2. En el cas de segregació de finques i de demolició de construccions, la
liquidació que es realitzin, una vegada concedida la llicència, sobre la base
imposable que li correspongui , tindrà caràcter definitiu llevat que el valor que es
determina en l’impost sobre els béns immobles no tingui aquest caràcter.
3. Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu que
substitueix el contribuent per e seu ingrés directe en les arques municipals
utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que assenyala el Reglament
General de Recaptació
Article 11 .-Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els
correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen l’article 77 i següents
de la Llei General Tributària.
A la vista del que s’exposa i les modificacions efectuades, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici de 2016 que es proposen en la present proposta d’acord.
Segon.- Sotmetre, l’expedient mitjançant edicte, a exposició pública durant el
termini de trenta dies hàbils, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i en el Butlletí
oficial de la Província.
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Tercer.- Transcorregut aquest període d’informació pública sense que s’hagin
presentat reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació provisional serà
elevat a definitiu i es publicarà íntegrament el contingut de les modificacions
aprovades en el BOP per a la seva efectivitat.
Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta i
amb el quòrum de la totalitat del membres de la Corporació

5

CONVENI QNECTA

Aquest punt es deix sobre la taula.

6

URBANISMES
VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DEL POUM

Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 15 de juliol, va aprovar
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística municipal (POUM) de Susqueda.
Atès que a l’acord de l’esmentada aprovació definitiva la CTU en supedita la
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori un seguit de prescripcions que
enumera.
Considerant que el conjunt de prescripcions citades, s’han incorporat conforme a
las modificacions que la CTU va proposar al text refós, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Verificar el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística municipal (POUM)
de Susqueda, d’acord amb les prescripcions proposades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona.
Segon.- Trametre, per duplicat, degudament diligenciat, el text refós del Pla
d’Ordenació Urbanística municipal (POUM) de Susqueda, a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona.
Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta i
amb el quòrum de la totalitat del membres de la Corporació

7

Aprovació definitiva del Plànol de Delimitació de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els
nuclis de població , les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats
en terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat
noves obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins
la franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014,
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i
edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La

Ple ordinari 29 de gener de 2016

Ajuntament de Susqueda
la Selva

modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i
edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt
important ja que multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de
la llei.

Atès que la primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del
plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i
les instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els
subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de
protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de
municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions
i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de Susqueda” que ha realitzat la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei.
Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual,
un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”
Atès que La Junta de Govern de Local en la sessió ordinària de 22 de maig de
2015 va aprovar provisionalment el Plànol de Delimitació de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions
i les instal·lacions situats en terrenys forestals
Vist que l’edicte d’aprovació provisional va sortir publicat en el BOP núm. 126 de
data 2 de juliol de 2015 i va estar exposat al públic durant un termini de 20 dies,
sense que es presentés cap al·legació ni reclamació
Vist que el Ple ordinari de 10 d’agost de 2015 va ratificar l’acord adoptat per la
Junta de Govern de 22 de maig de 2015.
Vist que l’acord d’aprovació provisional resolia demanar un informe al Servei de
Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 28 de juliol de 2015 i RE núm. 391 es va registrar l’escrit de la
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, en el qual s’informava
FAVORABLEMENT al plànol de delimitació segons l’establert en l’article 4 del
decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
A la vista del que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent acord:
PRIMER.-Aprovar definitivament el plànol de Delimitació de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població , les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona i al Servei de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General de Medi Natural i
Biodiversitat.
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Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta i
amb el quòrum de la totalitat del membres de la Corporació

8

INFORMES D’ALCALDIA I REGIDORIES

L’Alcalde informa del següent:
1.
a.
b.
c.

S’ha encarregat un pressupost per a arreglar les carreteres següents:
Del Coll de Nafré a Sant Benet
Del Solanot
De Can Miquel

9

PRECS I PREGUNTES

No es produeix cap intervenció en aquest punt de l’Ordre del dia.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde – President de la Corporació
aixeca la sessió a ¼ i mig de 8 de la tarda. En dono fe.

S’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
"...

2

DONAR COMPTE I ASSABENTAT DELS DECRETS DICTATS EN EL DARRER
PERÍODE ENTRE PLENS ORDINARIS

L’Alcalde dóna compte dels decrets següents:

El Sr. Alcalde dóna compte dels decrets següents:
Del Decret núm. 28/2015 de 6 de novembre al 55/2016 de 30 de desembre, i
del 01/2016 de 8 de gener al 10/2016 de 27 de gener
RELACIÓ DECRETS
Núm.
Decret
28/2015

06 de novembre

Denegar petició Sr. Joan Muntada

29/2015

06 de novembre

Delegar funcions al Consorci Ter-Brugent

30/2015

13 de novembre

31/2015

13 de novembre

32/2016

20 de novembre

Sol·licitar als SSTT informe complementari
Iniciar tràmits per proposar nou incoació exp.
declaració de nul·litat llicència de d'obres
Sol·licitar esmena sol·licitud

33/2016

23 de novembre

Delegar funcions a la Primera Tinent d'Alcalde

Data

Contingut

Ple ordinari 29 de gener de 2016

Ajuntament de Susqueda
la Selva

34/2016

26 de novembre

35/2016

27 de novembre

36/2015

27 de novembre

Iniciar expedient suplement crèdit 5/2015
Entendre completa la petició de la Sra. Eugènia
Saló
Donar trasllat informe tècnic

37/2015

27 de novembre

Autoritzar despesa Plana Fàbrega

38/2015

27 de novembre

Sol·licitar als SSTT documentació tècnica

39/2015

27 de novembre

Convocatòria Ple Extraordinària

40/2015

27 de novembre

Concessió llicència d'obres

41/2015

27 de novembre

Aprovar relació de factures

42/2015

11 de desembre

43/2015

11 de desembre

44/2015

11 de desembre

Autoritzar despesa LINDAMER
Presentar
sol·licitud
beques
ODISSEU
Aprovar factures núm. 33,34 i 35

pràctiques

Del Decret núm. 28/2015 de 6 de novembre de 2015 al 55/2015 de 30 de
desembre de 2015, i del 1/2016 de 8 de gener de 2016 al 10/2016 de 27 de
gener de 2016.

La Corporació es dóna per assabentada

3

DONAR COMPTE
D'INTERVENCIÓ

D'INFORMES

I

DOCUMENTS

DE

TRESORERIA

I

El Secretari-Interventor, dóna compte dels Informes corresponents d’intervenció i
tresoreria al període en curs.

La Corporació es dóna per assabentada

4

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2016

L’Alcalde - President de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016
i al mateix temps, el Secretari Interventor ha emès els informes preceptius que
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figuren a l’expedient. El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al
RD legislatiu 2/2004.
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer d’acord amb el que estableixen
els articles 162 a 171 del RD legislatiu 2/2004; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i
els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària.
A la vista dels fets exposats i els antecedents esmentats, es proposa al Ple l’adopció
del següent acord:
Primer.- Aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2016, en la forma
prevista en la vigent legislació sobre el règim local, Llei 51/2002, de 28 de
desembre i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

1.- DESPESES
PRESSUPOST ECONÒMIC
Capítol
Operacions corrents

Operacions de capital

Denominació

Pressupost

I

Despeses de personal

II

Bens corrents i de servei

III

Despesa financera

IV

Transferències corrents

VI

Inversions reals

VII

Transferències de capital

0

VIII

Actius financers

0

Passius financers

0

IX
TOTALS

79.238,90
281.088,92
975,00
25.600,00

345,643,99

732.546,81

2.- INGRESSOS
PRESSUPOST ECONÒMIC
Capítol

Denominació

Pressupost
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I

Impostos directes

II

Impostos indirectes

III

Taxes i altres ingressos

38.893,51

IV

Transferències corrents

108.098,08

V

Ingressos patrimonials

Operacions corrents

Operacions de capital

391.518,45
3.000,00

200,00

VI

Alienació d’inversions reals

0

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

0

IX

Passius financers

0

190.836,77

732.546,81
TOTALS

ANNEX DE PERSONAL
FUNCIONARIS
1.1.- Secretari Interventor. Grup A1, Eximida

Situació administrativa
1 plaça: ocupada

PERSONAL LABORAL CONTRACTAT
2.1.- Personal d’oficines. Auxiliar Adm.

1 plaça: ocupada

2.2.- Personal neteja

1 plaça: ocupada

2.3 .- Agutzil

1 plaça: vacant

Segon.- Sotmetre’l a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils,
mitjançant edicte publicat en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per
tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar, per escrit, les
al·legacions que considerin convenients. En cas de no presentar-se’n cap, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, i amb el quòrum de la totalitat del membres de la Corporació.

5

NUL·LITAT LLICÈNCIA D'OBRES COBERT AGRÍCOLA

Vista la Resolució del Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de
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data 6 de juliol de 2011.
Vist el contingut de la Sentència número 342/2015, de data 9 de novembre de
2015, del Jutjat Contenciós Administratiu número 3, relativa al Recurs ordinari
número 69/2015, per la que s’estima el Recurs interposat pels Srs. Logan,
contra l’acord municipal, de data 3 d’octubre de 2014, declaratiu de la nul·litat
de la llicència d’obres concedida als recurrents en data 3 de setembre de 2004.
A la vista dels diferents Informes obrants a l’expedient de nul·litat esmentat,
ratificats i actualitzats de forma expressa en data 27 de novembre de 2015.
Atès que, durant el termini establert, els interessats no han presentat
al·legacions.
Vist l’Informe de la persona titular de la Secretaria d’aquest ens pel que, entre
altres aspectes, s'informa de la manca de necessitat de submissió a un nou
tràmit amb la Comissió atesa la manca d'al·legacions dels interessats, de
conformitat amb allò establert per la mateixa Comissió en els Dictàmens número
169/14, 140/15 i 362/14, entre d'altres i les possibles responsabilitats
relacionades amb l'assumpte.
De conformitat a allò establert als articles 62, 84 i 102 i següents de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
que regulen la revisió dels actes en via administrativa, i concordants amb la
normativa urbanística d’aplicació.

Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.- Acordar la nul·litat de la llicència atorgada el dia 3 de setembre de
2004, a favor de la Sra. Florencia Tejedor Pierrá, per a la construcció d’un cobert
agrícola, al terme municipal de Susqueda.
Segon.- Notificar el present acord als interessats, a la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, així com al Servei de Protecció de la
Legalitat urbanística de la Generalitat de Catalunya.

Posat a debat, s’aprova per unanimitat, que representa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, i amb el quòrum de la totalitat del membres de la Corporació.

6

INFORMES D’ALCALDIA I REGIDORIES

L’Alcalde informa del següent:
d. Del viatge a Madrid per assistir a la reunió de l’«Associació
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Nacional de Municipios con Embalses». Entre d’altres assumptes,
es va acordar la incorporació del municipi de Susqueda a la
Comissió Permanent de l’associació.
La Regidora Eva Viñolas, informa de l’edició del primer tríptic divulgatiu del
municipi de Susqueda amb la col·laboració de diversos agents econòmics
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PRECS I PREGUNTES

No es produeix cap intervenció en aquest punt de l’Ordre del dia.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde – President de la Corporació
aixeca la sessió a ¼ i mig de 8 de la tarda. En dono fe.

