AJUNTAMENT DE
E LA
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
DE LES
S ABADESS
SES

ACTA DE LA SESSIÓ
S
OR
RDINÀRIA DEL
D
PLE DE
D L’AJUNT
TAMENT D
DE DATA 26
2 DE
SETE
EMBRE DE
E 2014
Identtificació de la sessió:
Legisslatura: 201
11-2015
Sesssió número: 16
Carà
àcter: ordinà
ària
Lloc: Sala de Plens
Data
a: 26/09/201
14
Hora
a: 21:00:00

Llista
a d´assisten
nts:
Sr. Ramon
R
Roqué i Riu, Prresident
Sra. Montserrat Tallant i De
escamps, vocal
v
Sra. Anna Ruan
no i Romero
o, vocal
Sra. Sílvia Carre
eira LLende
errozas, voccal
Sr. Jordi Caparrrós i Marcé,, vocal
Sra. Magda Man
nzanal i Sauret, vocal
Sr. Enric
E
Palau i Homs, voccal
Sra. Concepció Formatgé i Marcer, vo
ocal
Sr. Eusebi
E
Puigdemunt i Pu
uig, vocal
Sr. Sergi
S
Albrich
h i Viñas, vo
ocal
Sra. Mª Lluïsa Pérez
P
i Casttro, vocal
Sra. Raquel Cossta Iglesias, Secretària
a-intervento
ora que en dóna
d
fe.

S’obre la sessió
ó per la Presidència a les 21:00 hores i comp
provada perr la Secretà
ària la
existtència del quòrum su
uficient perrquè pugui ser inicia
ada la sesssió en priimera
convvocatòria, ess procedeixx a conèixerr els assumptes incloso
os en l’ordre
e del dia.

1.- APROVACIÓ
A
Ó DE L’ACT
TA DE LA SESSIÓ
S
PL
LENÀRIA DE DATA 25
5 DE JULIO
OL DE
2014
4
2.- APROVACIÓ
A
Ó INICIAL MODIFICAC
M
CIÓ ORDEN
NANCES FIISCALS, AN
NY 2015
3.- APROVAC
A
IÓ PROVISIONAL MODIFICAC
M
CIÓ PUNTU
UAL DEL POUM 1//2014
RELA
ATIVA A L´´AMPLIACIÓ DE L´AL
LINEACIÓ VIÀRIA
V
DE LA FINCA NÚMERO 6 DE
LA CARRETER
C
RA DE CAMPRODON
4.- APROVACIÓ
A
Ó PROVISIONAL MOD
DIFICACIÓ PLANEJAM
MENT 1/2013 RELATIVA A
LA CREACIÓ
C
D
D´UN
EQUIP
PAMENT PÚBLIC A L´´ANTIGA ES
STACIÓ DE
E TORALLE
ES
5.- APROVACI
A
IÓ DELS COMPTES
S ANUALS
S DE L´AJJUNTAMEN
NT I DEL SEU
ORG
GANISME AUTÒNOM
A
CORRESPONENT A L´EXERCIC
L
CI ECONÒM
MIC DE 201
13
6.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ I AP
PROVACIÓ
Ó PROVISIO
ONAL DE L´ORDENA
ANÇA
FISC
CAL REGU
ULADORA DE LA TA
AXA PER L´APROFIT
TAMENT E
ESPECIAL DEL
PLAÇA MAJOR
R, 3 / 17860 SANT JOAN DE LES
L
ABADESSE
ES / TELÈFON 972 720 100 – FAX 972720894
4
E-ma
ail : ajuntament@
@santjoandelessabadesses.com
m / www.santjoa
andelesabadessses.cat

AJUNTAMENT DE
E LA
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
DE LES
S ABADESS
SES
DOM
MINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D´EMPRES
SES EXPLOTADORES DE SER
RVEIS
DE SUBMINIST
S
TRAMENTS
S D´INTERÈ
ÈS GENERA
AL
7.- APROVACI
A
Ó NORME
ES D´ORGANITZACIÓ
Ó I FUNCIIONAMENT
T DE LA LLAR
L
D´INFANTS MU
UNICIPAL EL
E MOLÍ PE
ETIT
8.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ EST
TATUTS DE
D L´ORGA
ANISME AU
UTÒNOM LLAR
L
D´INFANTS MU
UNICIPAL EL
E MOLÍ PE
ETIT
9.- MOCIONS
M
G
GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS:
9.1.- MO
OCIÓ PER A SOL.LIC
CITAR LA GRATUÏTA
AT DEL DE
ESPLAÇAM
MENT
PER A L´ALUMN
NAT D´EN
NSENYAME
ENT OBLIGATORI RESIDENT
T AL
MUNICIP
PI ON ESTÀ
À UBICAT EL
E CENTRE ESCOLA
AR
10.- DONAR CO
OMPTE DELS ACORD
DS ADOPTA
ATS PER LA
A JGL
11.- DONAR CO
OMPTE DELS DECRE
ETS D´ALCA
ALDIA
12.- TORN
T
OBE
ERT DE PA
ARAULA

Per tot
t el que s’acaba d’exxposar, és pel
p que es proposa
p
al Plenari Mun
nicipal, l’adopció
dels següents ACORDS:
A

A
Ó DE L’AC
CTA DE LA
A SESSIÓ PLENÀRIA
P
A DE DATA
A 25 DE JU
ULIOL
1.- APROVACIÓ
DE 2014
2
Sotm
mesa l´acta
a de la se
essió anterrior a cons
sideració dels
d
memb
bres del Plenari
Muniicipal, aque
esta s´aprovva per unanimitat.

A
Ó INICIAL MODIFICAC
M
CIÓ ORDENANCES FISCALS,
F
A
ANY 2015
2.- APROVACIÓ
El Re
eial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
ç, pel qual s’aprova
s
el Text refós de la
Llei reguladora de les Hissendes Loccals, estableix en els seus articcles 15 a 19,
1 el
proce
ediment per a l’aprova
ació i modifiicació de le
es ordenancces fiscals rreguladores
s dels
tributts locals.
En concret,
c
l’artt. 16.1 del text legal esmentat
e
an
nteriorment determina que, els acords
de modificació
m
d les orde
de
enances hauran de contenir la no
ova redacció
ó de les no
ormes
afecttades i les dates
d
de la seva publiccació i de l’in
nici de la se
eva aplicaciió.
Atès que per a l’exercici econòmicc de 2015 es propossa modifica
ar les següents
ordenances fisccals:
-

ordenança fiscal nú
úmero 2, reg
guladora de
e l´Impost so
obre béns immobles
ordenança fiscal nú
úmero 3, re
eguladora de
d l´Impostt sobre veh
hicles de trracció
mecánicca
ordenança fiscal nú
úmero 7, re
eguladora de la taxa per expedició de docum
ments
administtratius
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-

-

-

ordenança fiscal número
n
10
0, reguladora de les taxes per la tramita
ació i
l´atorgam
ment de la
a llicència d´activitats subjectes a autoritzzació, llicèn
ncia i
comuniccació prèvia previstes a la Llei 20/2
2009 i a la Llei
L 11/2009
9
ordenança fiscal número 12,
1
regulad
dora de la
l taxa p
per la rec
collida
d´escom
mbraries
ordenança fiscal número 13, regulad
dora de la
a taxa pe
er la utilittzació
d´instal.llacions esportives mun
nicipals
ordenança fiscal nú
úmero 16, reguladora
r
de la taxa per l´ocupa
ació de terrenys
blic amb me
ercaderies, materials de
d construccció, runes, ttanques puntals,
d´ús púb
estintols, bastides i altres insta
al.lacions an
nàlogues
ordenança fiscal nú
úmero 24, re
eguladora de
d la taxa de
e la llar d´in
nfants munic
cipal
ordenança fiscal nú
úmero 27, reguladora
r
de la taxa per a la utiilització d´e
espais
d´equipa
aments mun
nicipals
ordenança fiscal número
n
28
8, regulado
ora del pre
eu públic per als se
erveis
d´hostatg
geria de l´a
alberg rural Ruta del Fe
erro

Perr altra banda es propossa modificar les següents ordenan
nces municcipals:
-

guladora dels
d
règim
ms d´interv
venció
ordenança municipal númerro 25, reg
administtrativa de le
es Activitatss i instal.lac
cions al mu
unicipi de S
Sant Joan de
d les
Abadessses

p
derrogar l´ordenança fisca
al número 15,
1 regulado
ora del preu públic per a la
Es proposa
utilitzzació dels equips
e
inform
màtics de l´´ajuntamentt.
I fina
alment es proposa
p
aprrovar una nova
n
ordena
ança municcipal regula
adora del mercat
m
de ve
enda no sed
dentària de Sant Joan de les Abadesses.
Vist l’informe fa
avorable de
e secretaria-intervenc
ció respecte
e les modifficacions de les
ordenances fisccals proposa
ades per a l’exercici
l
20
014.
És pel que es proposa al Ple
P de l’Ajun
ntament l’ad
dopció dels següents A
ACORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR provisionalme
ent la modificació de les ordenances fiiscals
reguladores dels impostoss i d´altres ordenances
o
s municipalss que regira
an des de l‘1
l de
gene
er del 2015 i que s’han esmentat a la part exp
positiva anterior.
SEG
GON.- EXPO
OSAR l’exp
pedient al públic mitja
ançant anu
unci publica
at en el Butlletí
Oficial de la Pro
ovíncia, aixíí com també en el tauller d’edictess de l’Ajunta
ament dura
ant un
termini de 30 diies, per tal que tota pe
ersona interessada pu
ugui examin
nar-lo i pres
sentar
les reclamacion
ns i observa
acions que consideri oportunes.
o
En cas de no presenttar-se
recla
amacions durant
d
aque
est període
e d’exposic
ció pública
a, els acorrds adoptatts es
conssideraran de
efinitivamen
nt aprovats i entraran en vigor a partir de l‘1 de gene
er de
2015
5, una vegada efectuad
da la seva publicació
p
ín
ntegra en el BOP.
El Srr. Alcalde explica
e
que es tracta de
e l’aprovació inicial de
e les ordena
ances fiscalls per
al proper exerrcici. A continuació fa
f una bre
eu explicacció de cad
dascuna de
e les
ordenances que es modifiquen. Pel que fa a l’IBI es proposa
p
red
duir el tipu
us de
grava
amen del 0,64
0
al 0,62 i pel que fa
a al rústic al
a 0,52. L’im
mpost de vehicles de trracció
mecà
ànica inclou
u la bonifica
ació del 100% de l’imp
post dels ve
ehicles de més de 25 anys
d’anttiguitat. La taxa
t
per exxpedició de documents
s administra
atius, s’adap
pten els pre
eus al
merccat de les diferents classses de fotocòpies. En
n quant a l’o
ordenança número 10 de la
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taxa per a l’expe
edició i atorrgament de llicències d’activitats,
d
es proposa
a una modifiicació
del redactat, de
esglossant l’impost en funció del tipus
t
d’activvitat, si aqu
uesta té un canvi
de titularitat, si s’adequa, si el canvii no és sub
bstancial, etc.
e
També es desglos
ssarà
depe
enent de less superfícies que ocup
pin les activiitats. En el cas de l’ord
denança nú
úmero
5, pe
er a la reco
ollida d’esco
ombreries, es
e modifica
a el redacta
at del fet imposable, ap
partat
B, pe
er aclarir un
n redactat que
q moltes vegades duia
d
a una confusió. D
Dóna lectura
a a la
modiificació. Per a la utilitzzació de less instal.lacions esportiives municipals, orden
nança
núme
ero 6, s’uniffica el cost per la utilitzzació del ca
amps municcipal i els ve
estidors, que fins
ara els dos cosstos venien separats. L’ordenanç
L
a número 15,
1 dels pre
eus públics per a
la utilització dells serveis in
nformàtics de l’ajuntam
ment, a parrtir d’ara no
o tindrà cap
p cost
utilitzzar els servveis amb ell wiffi municcipal. L’orde
enança núm
mero 16, d’’ocupació de
d via
públiica amb material de construcció
c
ó i altres, s’incorpora
s
el concepte
e de platafforma
eleva
adora com a eina de
e treball qu
ue fins ara no es con
ntemplava en l’ordena
ança.
Expliica que les plataforme
es estan substituint en
n moltes oca
asions la in
nstal.lació de
d les
bastiides i per tant,
t
calia regular tan
n la seva instal.lació com la sevva ocupació. La
núme
ero 24, refe
erent a la guarderia
g
m
municipal,
s’aplica
s
el que
q
ja es vva aprovar en la
junta
a de la lla
ar d’infantss, l’increme
ent del menjar
m
que va comunicar l’emp
presa
subm
ministradora
a en un 1% correspone
ent a l’IPC. L’ordenança número 2
27 que regula els
preuss públics pe
er a la utilització dels espais
e
i equ
uipaments municipals, s’incorpora
a una
taxa concreta pe
er la utilitza
ació de l’edifici del Palmàs per pe
ersones o entitats amb ànim
de lu
ucre i, per tant,
t
contin
nua sense cap
c
cost pe
er a les que no tenen
n una finalittat de
lucre
e. La nume
ero 28 dels preus púb
blics de l’allberg de la
a Ruta del Ferro tamb
bé es
modiifica amb una actuallització de preus perr tal d’adaptar-los a la propostta de
Xana
ascat. La taxa
t
25, re
eguladora dels
d
règims
s d´intervenció admin
nistrativa de les
s’incorpora
activvitats i insta
al.lacions al municipi de
d Sant Joa
an de les Abadesses,
A
a dos
concceptes nouss a la taxa
a d’activitatts que regu
ularan els apartamentts turístics i les
activvitats lucrativves que finss ara no venien regula
ades per l’orrdenança viigent d’activ
vitats.
Finallment l’orde
enança mu
unicipal reguladora de
el mercat de venda no
o sedentàrria de
Santt Joan de le
es Abadesse
es que fa re
eferència al mercat mu
unicipal delss diumenges
s que
s’ha fet una acctualització del redacta
at i del seu contingutt per tal d’adaptar-la a les
ordenançes que
e hi ha a mo
olts pobles.
El Sr.
S Alcalde, un cop comentades
c
s les modificacions, explica
e
que
e aquestes
s són
bàsiccament per tal que s’aclareixi el seu
s contingu
ut amb mod
dificacions d
dels redacta
ats, a
exce
epció de la de
d l’IBI que proposa reduir el tipus
s impositiu.
egidora del grup municipal de CiU, Sra. Concepció Fo
ormatgé, exxplica que el
e seu
La re
vot serà
s
d’abste
enció atès que
q fins a la data d’av
vui no han sabut el tip
pus imposittiu de
l’IBI i, per tant, com
c
afectarà als ciutadans aques
st impost l´a
any vinent. Faran un estudi
e
per veure
v
com afecta
a
ja que creuen qu
ue pot supo
osar un incrrement.
El Srr. Alcalde explica
e
que sempre ha
a defensat que l’ajunta
ament s’ha de garantir uns
ingre
essos però que semprre ha estat rigorós en el sentit que si hi havvia marge per a
reduïït l’IBI, s´ha
a fet. Explica
a que s’ha optat per a reduir el tip
pus imposittiu al 0,62 ja
a que
era la rebaixa que
q el presssupost podia suportar i a la vega
ada no gravvava l’impost als
veïnss de Sant Joan. S’ha estat
e
treballa
ant en diferrents mostre
es per tal de
e comprova
ar fins
a quin punt podia afectar aplicar
a
un tip
pus de grav
vamen o un
n altre tenint en compte
e que
enca
ara s’arrossega la consseqüència de la revisió del cadasstre. Explicca que de le
es 13
mosttres que s’’han realitzzat aplicant aquest tip
pus de gravamen, a totes elles se’ls
reduïïa l’import a pagar. Han intentat trobar el tipus de gra
avamen mé
és baix pos
ssible,
amb el 0,63 ja sortien mo
ostres que s’incremen
ntaven. Am
mb el 0,62 no hi havia
a cap
mosttra que ho fes,
f
tot i que
e no es pot assegurar que per la casuística
c
d
de l’immoble
e que
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augm
menti una mica.
m
Rema
arca que no hi ha un
n afany reca
aptatori sin
nó un interè
ès en
garantir uns ingressos que el pressupost necessiita.
El re
egidor del grup
g
municiipal Esquerrra Republic
cana de Ca
atalunya, S
Sr. Sergi Albrich,
come
enta que ve
euen bé less que s’orde
enin les ord
denances que
q s’han co
omentat, qu
ue es
derog
gui la d’uttilització d’equips info
ormàtics i l’actualització de pre
eus de l’allberg,
l’exempció de l’impost pe
er als vehiccles de mé
és de 25 anys,
a
però el seu vot serà
desfa
avorable attès que con
nsideren qu
ue algunes són insuficcients i d’alltres podrie
en ser
més agosarade
es. Posa com exemple
e la de vehiicles de tracció mecàn
nica que cre
eu es
podria reduir do
onar que està al topall màxim que
e permet la legislació vigent. Pel que
q fa
a l’IB
BI també crreu que és insuficient atès que des
d del 200
06 fins al 20
013 s’ha triplicat
l’import del padrró. La taxa d’escombre
eries, des del
d 2010, no
o s’ha rebaixxat l’import de la
taxa i tot que Sant
S
Joan és
é un dels pobles
p
on més
m es reccicla, la taxa
a continua igual.
Com
menta que l’ús d’equipaments municipals
m
per a cele
ebrar casaments com
m per
exem
mple al Pala
au de l’Abadia per parrt d’una persona que no
n sigui de Sant Joan costa
més de 500 € i per una persona de
d Sant Jo
oan en cossta més de
e 400 i perr tant
conssideren que és una taxxa excessiva
ament alta, ja que la neteja
n
del p
palau no cos
sta el
que es fa pagar. Considera que en un temp
ps on els casaments
c
civils són més
nomb
brosos que
e els religiossos es podrria rebaixarr la taxa. To
ots els motius exposatts pel
regid
dor Sr. Albriich són els que porten a que la vo
otació del seu
s grup sig
gui desfavorrable.
Com
menta que prresentaran les corresp
ponents al.le
egacions.
El Sr.
S alcalde comenta que les al.legacions
s seran degudamentt contestad
des i
argumentades en
e el sentit de poder o no atendre’s.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Munc
cipals
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per majorria absoluta
a amb 7 votss del grup polític
p
muniicipal del PS
SC, 2 vots negatius
n
de
el grup polític municipa
al d´ERC i 2 abstencion
ns del
grup polític mun
nicipal de CiU.

A
SIONAL MODIFICAC
M
CIÓ PUNTU
UAL DEL POUM 1//2014
3.- APROVAC
IÓ PROVIS
RELA
ATIVA A L´AMPLIAC
L
CIÓ DE L´A
ALINEACIÓ
Ó VIÀRIA DE
D LA FINCA NÚMER
RO 6
DE LA
L CARRET
TERA DE CAMPROD
C
ON
Atès l´acord ado
optat pel Plenari Municcipal en ses
ssió celebra
ada en data
a 31 de gen
ner de
4, relatiu a l´aprovació inicial de la
a modificació puntual del
d POUM 1/2014, relativa a
2014
l´amp
pliació de l´´alineació viiària de la fiinca número 6 de la Ca
arretera de Camprodon.
Atès que l´expedient rela
atiu a l´esm
mentada mo
odificació ha
h estat exxposat al públic
p
durant un termin
ni de 45 die
es mitjança
ant anunci publica
p
en el
e BOP núm
mero 29, de
e data
12 de
e febrer de 2014, en el
e DOGC nú
úmero 6.558
8, de data 10
1 de febrer de 2014 i en el
diari El Ripollès de data 20
0 de febrer de
d 2014.
Atès que duran
nt el tràmit d´informacció pública s´han pressentat les a
al.legacions
s que
s´ind
diquen a con
ntinuació:
-

Comunittat de veïnss de l´edifici Tatxé, re
epresentatss pel Sr. Jo
ordi Planella, en
data 03-03-2014 i amb
a
número
o de registre
e d´entrada
a 305.
Esquerra
a Republica
ana de San
nt Joan de les Abade
esses,en da
ata 09-04-2
2014 i
amb núm
mero de reg
gistre 488.
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Atès l´informe emès
e
pel tècnic redacttor de la pre
esent modiffició puntua
al del POUM
M, Sr.
Ram
mon Fortet i Bru.
Atès els inform
mes emesoss pels orga
anismes pú
úblics afecttats per ra
aó de les seves
s
comp
petències sectorials i que
q consten
n a l´expedie
ent.
Atès el que esttableix l´artticle 85 del Text refós
s de la Lleii d´Urbanissme, aprova
at pel
Decrret Legislatiu 1/2010, de
d 3 d´agostt.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APRO
OVAR l´info
orme emès pel Tècnic redactor de
e la presentt modificació, Sr.
Ram
mon Fortet i Bru i DESESTIMAR PARCIALM
MENT les all.legacions presentade
es pel
grup polític mun
nicipal d´ER
RC i per la comunitat de
d veïns de
e l´edifici Ta
atxé, en el sentit
que consta en l´informe emès pel Tècnic redactor de la
a modificacció i APRO
OVAR
PRO
OVISIONALM
MENT la modificació
m
puntual del
d POUM número 1/204, relativa a
l´amp
pliació de l´´alienació viiària de la fiinca número 6 de la Ca
arretera Ca
amprodon, en
e els
terme
es que consta a l´expe
edient.
SEG
GON.- COM
MUNICAR el
e present acord
a
a la Comissió Territorial d
d´Urbanism
me de
Giron
na per tal que, si s´esccau, l´aprovi definitivam
ment.
El Sr. alcalde explica
e
que
e es tracta de l’aprova
ació provisional de la Modificació del
POU
UM referentt a la mod
dificació de
e l’alineació
ó de l’edificci situat a la carreterra de
Cam
mprodon, 6, on es preté
én que es pari
p el bus que
q va en direcció
d
Ca
amprodon. Donat
D
que no estava qualificat
q
co
om a equipa
ament, es pot
p dur a terrme aquesta modificac
ció en
el se
entit de proccedir al seu enderroc i destinar part del solar a parada del bus. Com
menta
que veïns i l’eq
quip municipal d’Esque
erra Repub
blicana de Catalunya,
C
varen al.legar a
l’apro
ovació inicial de la mo
odificació en el sentit que
q
la parrada del bu
us direcció Ripoll
R
que es
e preveia davant
d
l’ediifici de la ca
arretera de Camprodon
n, 1-3 i els p
podia afecta
ar per
l’alça
ada dels ve
ehicles i pe
er l’ocupaciió de la vo
orera. Amb l’aprovació
ó provisiona
al del
POU
UM ja no ess contempla
a la parada
a del bus davant
d
aque
ests edificiss. En respo
osta a
l’al.le
egació pressentada pel grup municcipal d’ERC
C referent a la parada del bus al solar
de l’e
edifici de l’a
antic CAP, el
e Sr. alcald
de manifesta
a que es tra
acta d’un se
ervei públic i que
per tant és perfe
ectament co
ompatible ocupar
o
un es
spai on hi havia
h
un equ
uipament.
La re
egidora Sra. Concepció
ó Formatgé
é, explica qu
ue hi votara
an afirmativvament ja qu
ue en
la se
eva aprovacció inicial s’’hi varen ab
bstenir dona
at que no veien
v
clar q
que la parad
da en
sentiit Ripoll ting
gués cabud
da en aque
ell espai, a més de voler
v
espera
ar la respo
osta a
l’al.le
egació pressentada pelss veïns. La
a regidora comenta
c
que votaran a favor però
ò que
no deixen de crreure que es
e val malga
astar uns diners al via
al de Can C
Crehuet. Esp
peren
que també
t
es prengui una decisió corrrecta amb la
l parada direcció Cam
mprodon i que es
preng
gui aviat.
El Srr. alcalde comenta
c
que
e el vial de
e Can Crehuet és moltt utilitzat pe
er vehicles petits
en diirecció Cam
mprodon i aiixò evita una incorpora
ació a la carrretera més al centre.
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albricch explica que no donaran supo
ort a la pro
oposta atès
s que
l’end
derroc de l’e
edifici de l’a
antic CAP i encabir-hi la parada del bus, no e
elimina del tot la
perilllositat de les parade
es. No po
oden adme
etre l’ende
erroc de l’’edifici i perdre
p
edificcabilitat en un equipam
ment públic. Recorda que
q va uns 4 anys que varen treurre les
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parades de Can
n Crehuet, cosa
c
que ha
avia de ser provisional i que fa 4 a
anys que aq
quest
puntss són perillo
osos per a vianants i vehicles.
v
Co
omenta tam
mbé que am
mb la modifiicació
no es
e soluciona
a el problem
ma de la perillositat de la parada
a en sentit Ripoll i per tant
espe
era que avia
at se solucio
oni.
El Srr. alcalde comenta
c
que fa un parrell de mes
sos que es varen reun
nir els tres grups
g
muniicipals i en
ncara esperra una prop
posta per re
esoldre aque
esta proble
emàtica, tot i que
semp
pre estan dient que s’h
hauria de re
esoldre aquesta situaciió. El Sr. alccalde diu qu
ue tot
i que
e en d’altres pobles ells busos pa
aren a la ca
arretera, ells consideren que no és la
millor opció i pe
er això, inten
nten trobar alternatives
s i solucionss més estab
bles i definiitives.
S’esttà treballan
nt per trobar solucions per les du
ues bandes per igual i per tant no
n diu
que s’hagin
s
desspreocupat de
d l’altre co
ostat.
ue la propo
osta és moltt clara ja qu
ue ells no ha
aguessin ca
anviat
El regidor Sr. Allbrich diu qu
la pa
arada d’on era
e abans i mantenir aq
questa inse
eguretat durrant quatre a
anys.
El Srr. alcalde in
nsisteix en que la para
ada es va canviar
c
a petició de Trransports ja
a que
sinó es perdien moltes parrades de bu
usos i per tant
t
no vulg
gui fer ente
endre que va
v ser
un ca
anvi de cap
prici.
El Srr. Albrich diu que no ha
aguessin ca
anviat la comoditat perr insegureta
at durant mé
és de
quatrre anys.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Munc
cipals
prese
ents a la sessió, aque
esta s´apro
ova per majjoria absolu
uta amb 9 vvots (7 del grup
polítiic municipal del PSC i 2 del grup polític mun
nicipal de CiiU) i 2 abste
encions dell grup
polítiic municipal d´ERC.

4.- APROVACIÓ
A
Ó PROVISIONAL MO
ODIFICACIÓ
Ó PLANEJA
AMENT 1/2
2013 RELA
ATIVA
A LA
L
CREAC
CIÓ D´UN EQUIPAM
MENT PÚBLIC A L´ANTIGA
L
ESTACIÓ
Ó DE
TOR
RALLES
Atès l´acord adoptat pel Plenari
P
Municipal en se
essió celebrada en da
ata 26 de ju
ulil de
2013
3, relatiu a la
a creació d´un equipam
ment públic a l´antiga estació
e
de T
Toralles.
Atès que l´expedient rela
atiu a l´esm
mentada mo
odificació ha
h estat exxposat al públic
p
durant un termin
ni de 45 die
es mitjançan
nt anunci pu
ublica en ell BOP núme
ero 151, de
e data
7 d´a
agost de 20
013, en el DOGC
D
núme
ero 6.435, de
d data 8 d´agost
d
de 2
2013 i en el diari
El Ripollès de data
d
1 d´ag
gost de 201
13 sense que
q
durant l´esmentat període s´hagin
prese
entat al.leg
gacions con
ntràries a les
l
determiinacions fo
ormulades a la modificació
puntu
ual, si bé des de la ge
erència d´ADIF es van formular una
u sèrie de
e considera
acions
relatiives al límitt de la finca de la seva
a propietat in
ncloses dins l ´àmbit d
de la modific
cació,
així com
c
també s´ha formulat una observació perr part de l´A
ACA.
Atès l´informe emès
e
per l´arquitecte
l
redactor de
d la prese
ent modifica
ació, Sr. Ra
amon
Forte
et i Bru.
Atès els inform
mes emesoss pels orga
anismes pú
úblics afecttats per ra
aó de les seves
s
comp
petències sectorials i que
q consten
n a l´expedie
ent.
Atès el que esttableix l´artticle 85 del Text refós
s de la Lleii d´Urbanissme, aprova
at pel
Decrret Legislatiu 1/2010, de
d 3 d´agostt.
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Atès l´acord adoptat pel Plenari
P
Municipal en se
essió celebrada en da
ata 26 de ju
ulil de
2013
3, relatiu a la
a creació d´un equipam
ment públic a l´antiga estació
e
de T
Toralles.
Atès que l´expedient rela
atiu a l´esm
mentada mo
odificació ha
h estat exxposat al públic
p
durant un termin
ni de 45 die
es mitjançan
nt anunci pu
ublica en ell BOP núme
ero 151, de
e data
7 d´a
agost de 20
013, en el DOGC
D
núme
ero 6.435, de
d data 8 d´agost
d
de 2
2013 i en el diari
El Ripollès de data
d
1 d´ag
gost de 201
13 sense que
q
durant l´esmentat període s´hagin
entat al.leg
gacions con
ntràries a les
l
determiinacions fo
ormulades a la modificació
prese
puntu
ual, si bé des de la ge
erència d´ADIF es van formular una
u sèrie de
e considera
acions
relatiives al límitt de la finca de la seva
a propietat in
ncloses dins l ´àmbit d
de la modific
cació,
així com
c
també s´ha formulat una observació perr part de l´A
ACA.
Atès l´informe emès
e
per l´arquitecte
l
redactor de
d la prese
ent modifica
ació, Sr. Ra
amon
Forte
et i Bru.
Atès els inform
mes emesoss pels orga
anismes pú
úblics afecttats per ra
aó de les seves
s
comp
petències sectorials i que
q consten
n a l´expedie
ent.
Atès el que esttableix l´artticle 85 del Text refós
s de la Lleii d´Urbanissme, aprova
at pel
Decrret Legislatiu 1/2010, de
d 3 d´agostt.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR l´in
nforme emè
ès per l´arquitecte, Sr.
S Ramon
n Fortet i Bru i
APR
ROVAR PR
ROVISIONA
ALMENT la modificació
ó puntual del
d POUM número 1/2
2013,
relatiiva a la crreació d´un equipame
ent públic a l´antiga estació
e
de Toralles, en
e els
terme
es que consta a l´expe
edient.
SEG
GON.- COM
MUNICAR el
e present acord
a
a la Comissió Territorial d
d´Urbanism
me de
Giron
na per tal que, si s´esccau, l´aprovi definitivam
ment.
El Sr. alcalde explica que
e l’equip de govern ha
h tingut in
nterès en a
aprovar aquesta
modiificació ja que
q
pensen
n que l’esta
ació de Torralles pot ser un proje
ecte de futu
ur pel
muniicipi i tamb
bé per Ogassa, ja que
e es pot de
esenvolupar tot aquessta espai com a
patrim
moni minerr i històric del nostre municipi. Explica que
e el primerr pas per poder
p
adqu
uirir l’Estació
ó de Toralle
es ha estatt impulsar aquesta
a
modificació de
el planejame
ent ja
que ADIF
A
nomé
és admet un
n tràmit d’exxpropiació en
e equipaments i per ta
ant aquest és
é un
pas previ per ta
al que l’ajun
ntament pugui ser titular de l’esta
ació per tall de plantejar un
proje
es resolen
ecte de futur. Explica
a també que
q
en l’a
aprovació provisional
p
n les
al.leg
gacions pre
esentades per
p ADIF qu
ue bàsicam
ment eren dubtes
d
sobrre els límits
s amb
les propietats
p
ve
eïnes que ja s’han ressolt amb un treball de camp
c
que ttotes les pa
arts hi
ha esstat d’acord
d.
La re
egidora Sra
a. Concepció Formatgé
é diu que el
e seu vot serà
s
favora
able tot i qu
ue vol
deixa
ar constànccia d’un fett i és que a Montgron
ny dos anys desprès d’obrir el centre
c
d’inte
erpretació i de costar 350.000
3
€ podria
p
tanca
ar ja que no
o té suficien
nts visitants i que
per tant,
t
no es pot mante
enir. Creu que
q
a Santt Joan hi ha
h projectess engegats
s molt
intere
essants, qu
ue encara s’han d’acab
bar de consolidar i possa com exemple el de Terra
de Comtes
C
i Ab
bats, que ella
e creu qu
ue encara s’han
s
de tre
eballar i prromocionar més,
espe
ecialment a les escole
es que, per altra ba
anda, podria
a també anar lligada amb
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l’albe
erg per així intentar qu
ue no sigui deficitari. Creu
C
que s’h
ha de vetlla
ar perquè un
n nou
proje
ecte no acab
bi sent com
m el de Monttgrony.
El Srr. alcalde manifesta
m
qu
ue l’equip de
d govern és
é molt con
nscient que
e serà molt difícil
planttejar un no
ou projecte de futur a Toralles i no creu qu
ue ara sigu
ui el moment de
planttejar-lo però
ò si creu qu
ue ara és ell moment id
doni per a posar
p
ordre a moltes coses
c
com per exemp
ple a l’estacció. Creu qu
ue hagués estat
e
molt bon
b momen
nt fer-ho qua
an es
va adquirir
a
l’antiga estació
ó de Sant Joan i sap
p que es va
v intentar però no va ser
posssible. Creu que
q si s’hag
gués pogut, ara ja hi ha
auria un pro
ojecte en m
marxa i l’ediffici de
l’antiga estació no s’hagués acabat de
eteriorant i l’ajuntamen
l
nt no haguéss hagut d’in
nvertir
200.0
000 € per a la seva co
onsolidació. L’alcalde explica
e
els problemes
p
q
que hi ha amb el
patrim
moni d’ADIF al llarg del
d tram en
ntre Ripoll i Sant Joan
n, ja que n
no el manté
é i tot
acab
ba amb molt mal estat. Posa com
m exemple les antiguess casilles i inclús ponts
s que
ara es
e troben en
n molt mal estat.
e
Pel que fa al projecte de Mongron
ny explica que hi ha una feina
a de la gestió i
come
ercialització
ó del projeccte i per tan
nt hi ha la fe
eina de treu
ure un rend
diment a la feina
que ja es va fe
er en el seu
u moment i aquí cada
a municipi ha
h set tan ambiciós com
c
a
volgu
ut i ha aposstat per un projecte en la mesurra que ha volgut.
v
Santt Joan ho ha
h fet
amb uns recurssos anuals, Ripoll igua
al i Gombre
en, també. Des del se
eu punt de vista
cada
a municipi té
é el retorn del
d que ha sembrat,
s
tott i que és co
onscient que tots els pobles
no só
ón iguals.
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albrich
h explica que en aque
est punt hi donaran su
uport però tenen
t
dubte
es del que s’hi farà en
n un futur. Sense
S
cap mena de dubte
d
el seu
u grup mun
nicipal
està a favor de
e mantenir el patrimon
ni provinentt del tren, de
d les mine
es etc i per tant
veue
en molt bé la
a recuperacció de l’Esta
ació de Torralles i de l’a
antic angarr però tal i com
c
a
dit ab
bans els ge
enera dubte
es que pugu
ui ser renta
able, en el seu
s moment. Creu que
e això
és un
u primer pas
p
igual que ho va ser
s el pla d’ocupació per recuperar l’edific
ci i la
inverrsió que l’acctual equip de govern va fer en ell seu mome
ent. Manifessta també que
q el
perilll de tancam
ment del centre
c
de Mongrony
M
es
e una mala notícia per ta tote
es les
pobla
acions impllicades en el projecte
e. El Sr. Alb
brich record
da que fa un temps el
e Sr.
alcalde els va comentar que
q
hi havvia algú inte
eressat en la recuperració de l’a
antiga
estacció de Toralles i deman
na si aquessta possible
e oferta enca
ara continua en peu o bé hi
ha allgú altre inte
eressat.
m
hi havia algú interessat p
però que am
mb la
El Srr. alcalde explica que en el seu moment
inverrsió que s’h
havia de realitzar
r
i a més que ADIF hi vo
olia particip
par i per tant no
facilittava el llog
guer, no es va poder tirar
t
endava
ant. Tot aixxò va deterrminar que si es
volia fer alguna cosa, l’ajun
ntament n’havia de serr titular.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del Plenari Mun
ncipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

5.- APROVACI
A
IÓ DELS COMPTES
S ANUALS
S DE L´AJ
JUNTAMEN
NT I DEL SEU
ORG
GANISME AUTÒNOM
A
CORRESP
PONENT A L´EXERCIC
CI ECONÒM
MIC DE 201
13
Exam
minats per la Comissió
ó Especial de Compte
es d´aquestta Corporacció els Com
mptes
Anua
als correspo
onents a l´exercici de
e 2013, i en
n atenció als informess de l´exped
dient,
dels quals es de
esprèn que es troba co
onforme a dret.
d
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Exam
minats per la Comissió
ó Especial de Compte
es d´aquestta Corporacció els Com
mptes
Anua
als correspo
onents a l´exercici de
e 2013, i en
n atenció als informess de l´exped
dient,
dels quals es de
esprèn que es troba co
onforme a dret.
d

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR els Comptes Anuals de
e l´Ajuntam
ment de Sa
ant Joan de les
Abad
desses i del seu Organ
nisme Autònom Llar d´´Infants El Molí
M Petit, correspone
ents a
l´exe
ercici 2013, en la forma
a que han estat presen
ntats i renditts.
SEG
GON.-TRAM
METRE els estats i altra docume
entació com
mptable de l´expedien
nt del
comp
pte general a la Sindicatura de Co
omptes de Catalunya
C
p a la seva fiscalitzac
per
ció.
El Srr. alcalde diu
d que es tracta
t
d’un pur tràmit i el Sr. Serrgi Albrich in
ntervé dien
nt que
s’absstindran en la votació per coherè
ència amb la votació dels pressu
upostos de l’any
2013
3.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Munc
cipals
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per majorria absoluta
a amb 7 votss del grup polític
p
muniicipal del PSC
P
i 4 absstencions ( 2 del grup
p polític municipal de C
CiU i 2 del grup
polítiic municipal d´ERC).

6.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ I AP
PROVACIÓ PROVICIO
ONAL DE L
L’ ORDENA
ANÇA
FISC
CAL REGULADORA DE LA TA
AXA PER L’
L APROFITAMENT E
ESPECIAL DEL
DOM
MINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’ EMPRESES EXPL
LOTADORE
ES DE SER
RVEIS
DE SUBMINIST
S
TRAMENTS
S D’ INTERÈS GENER
RAL
Els articles
a
15 i següents del text reffós de la Llei regulado
ora de les H
Hisendes Lo
ocals,
aprovvat pel Reia
al Decret Leg
gislatiu 2/20
004, de 5 de
e març, esta
ableixen el procedimen
nt per
a l’ap
provació i modificació
m
d les Orde
de
enances fisc
cals regulad
dores dels tributs locals
s.
En el
e cas d’im
mposició de nous triibuts, les ordenancess fiscals ss’han d’aprrovar
simu
ultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposicció. L’article 16.1 del mateix
text legal dispo
osa que les Ordenan
nces fiscals
s han de contenir,
c
co
om a mínim
m, la
els elementts tributaris, el règim de
d declaracció i d’ingré
és, així com
m les
deterrminació de
datess d’aprovacció i d’inici de
d la seva aplicació.
a
De conformitat
c
amb la norm
mativa, els acords de modificació
ó de les ord
denances fis
scals
han de contenir la nova redacció
r
de
els precepte
es afectats, i les date
es d’aprova
ació i
d’inicci de la seva
a aplicació.
L’aprrovació d’o
ordenances fiscals, co
om a maniifestació de
e l’exercici de la potestat
regla
amentària de
d les entita
ats locals en
n matèria trributària, esstà prevista a l’article 106.2
1
de la
a Llei 7/1985
5, de 2 d’ab
bril, regulad
dora de les bases del règim
r
local, als articles
s 12 i
15 de
el text refóss de la Llei reguladora de les Hise
endes Loca
als aprovat p
pel Reial De
ecret
Legisslatiu 2/200
04, de 5 de març (TRH
HL), i la Disp
posició addicional quarrta, apartat 3 de
la Lle
ei 58/2003, de 17 de desembre, General
G
Trib
butària.
La publicació
p
d
dels
textos actualitzatss de les ordenances
o
fiscals mu
unicipals resulta
nece
essària, a fi de donar compliment
c
t al que esttableix l’article 85 de la
a Llei 58/2
2003,
de 17 de desembre, General Tributà
ària, ja que
e aquestes han de co
omplir la doble
d
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funciió de servir com a eina
a normativa
a fonamenta
al de gestió
ó dels tributs locals i allhora
comu
unicació infformativa am
mb els ciuta
adans.
nterventora
Vist l´informe
l
em
mès per la Secretària-i
S
a de la Corp
poració.
Els articles
a
15 i següents del text reffós de la Llei regulado
ora de les H
Hisendes Lo
ocals,
aprovvat pel Reia
al Decret Leg
gislatiu 2/20
004, de 5 de
e març, esta
ableixen el procedimen
nt per
a l’ap
provació i modificació
m
d les Orde
de
enances fisc
cals regulad
dores dels tributs locals
s.
En el
e cas d’im
mposició de nous triibuts, les ordenancess fiscals ss’han d’aprrovar
simu
ultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposicció. L’article 16.1 del mateix
text legal dispo
osa que les Ordenan
nces fiscals
s han de contenir,
c
co
om a mínim
m, la
deterrminació de
els elementts tributaris, el règim de
d declaracció i d’ingré
és, així com
m les
datess d’aprovacció i d’inici de
d la seva aplicació.
a
De conformitat
c
amb la norm
mativa, els acords de modificació
ó de les ord
denances fis
scals
han de contenir la nova redacció
r
de
els precepte
es afectats, i les date
es d’aprova
ació i
d’inicci de la seva
a aplicació.
L’aprrovació d’o
ordenances fiscals, co
om a maniifestació de
e l’exercici de la potestat
regla
amentària de
d les entita
ats locals en
n matèria trributària, esstà prevista a l’article 106.2
1
de la
a Llei 7/1985
5, de 2 d’ab
bril, regulad
dora de les bases del règim
r
local, als articles
s 12 i
15 de
el text refóss de la Llei reguladora de les Hise
endes Loca
als aprovat p
pel Reial De
ecret
Legisslatiu 2/200
04, de 5 de març (TRH
HL), i la Disp
posició addicional quarrta, apartat 3 de
la Lle
ei 58/2003, de 17 de desembre, General
G
Trib
butària.
La publicació
p
d
dels
textos actualitzatss de les ordenances
o
fiscals mu
unicipals resulta
nece
essària, a fi de donar compliment
c
t al que esttableix l’article 85 de la
a Llei 58/2
2003,
de 17 de desembre, General Tributà
ària, ja que
e aquestes han de co
omplir la doble
d
funciió de servir com a eina
a normativa
a fonamenta
al de gestió
ó dels tributs locals i allhora
comu
unicació infformativa am
mb els ciuta
adans.
nterventora
Vist l´informe
l
em
mès per la Secretària-i
S
a de la Corp
poració.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR l'O
Ordenança de
d la taxa per l’aprofittament esp
pecial del domini
públiic local a fa
avor d’emprreses explottadores de serveis de subministra
aments d’in
nterès
gene
eral amb elss seus anne
exos ( mode
el TA-1 i mo
odel TA-10) en els term
mes següents:
XA PER AP
PROFITAM
MENT ESPE
ECIAL DEL
L DOMINI PÚBLIC
P
LO
OCAL, A FA
AVOR
“TAX
D’EM
MPRESES EXPLOTA
TADORES DE SER
RVEIS DE
E SUBMIINISTRAME
ENTS
D’IN
NTERÈS GE
ENERAL
Artic
cle 1r . Fon
nament i na
aturalesa
A l’empara del previst als articles 57,, 20 i 24.1 del text refó
ós de la Lle
ei reguladora de
les hisendes
h
loccals, aprova
at pel Reial Decret Leg
gislatiu 2/2004, de 5 de
e març, es re
egula
la taxxa per utilittzació privattiva o aproffitaments especials co
onstituïts en
n el sòl, sub
bsòl o
volad
da de les vies
v
públiqu
ues municip
pals, a favor d’emprese
es explotad
dores de se
erveis
de subministram
ments que resultin d’in
nterès gene
eral o afecttin a la gen
neralitat o a una
part important del
d veïnat, que
q es regirà
à per la pre
esent Orden
nança fiscal.
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Artic
cle 2n. Fet imposable i supòsits
s de no sub
bjecció
1. Co
onstitueix el
e fet imposa
able de la taxa
t
el gau
udiment de la utilització
ó privativa, o els
aproffitaments especials
e
co
onstituïts en el sòl, su
ubsòl o volada de less vies públiques
muniicipals, a fa
avor d’empre
eses o entittats que utilitzen el dom
mini públic per a presta
ar els
serve
eis de subm
ministramen
nts que resu
ultin d’interè
ès general o afectin la g
generalitat o una
part important del
d veïnat.
2. L’a
aprofitamen
nt especial del domini públic es produirà
p
sem
mpre que per a la pres
stació
del servei
s
de subministra
s
ament calgu
ui utilitzar antenes, in
nstal·lacionss o xarxes
s que
mate
erialment occupen el sò
òl, subsòl o volada de
e les vies públiques m
municipals, amb
indep
pendència de
d qui sigui el titular de
e les xarxes
s.
3. En
n particularr, es comprrendran enttre els serv
veis referitss als aparta
ats anteriors
s, els
subm
ministramen
nts d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i alttres mitjanss de comunicació
que es prestin, total o parccialment, a través de xarxes
x
i anttenes que o
ocupen el domini
públiic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança
O
suposa l’exxclusió expressa
de l’e
exacció d’a
altres taxes derivades de
d la utilitza
ació privativva o l’aproffitament esp
pecial
consstituït en el sòl,
s subsòl o vol de les vies públiiques municcipals, nece
essàries pe
er a la
presttació dels serveis de subministram
ments d’inte
erès genera
al.
5. L’’Empresa “Telefónica
“
de España
a S.A.U”, a la qual va
v cedir Te
elefónica SA
A els
difere
ents títols habilitants
h
re
elatius a se
erveis de telecomunica
acions bàsiq
ques a Espa
anya,
no ha
aurà de sattisfer la taxa
a perquè el seu import queda englobat en la compensac
ció de
l’1,9%
% dels seuss ingressos bruts que satisfà
s
a aquest Ajunta
ament.
Les restants
r
em
mpreses dell “Grup Telefònica” es
stan subjecctes al paga
ament de la
a taxa
regulada en aqu
uesta orden
nança.
6. No
o estaran subjectes
s
a la taxa reg
gulada per la present Ordenança
O
les empres
ses o
entita
ats que utilitzen el dom
mini públic per
p a prestar els serveis de telefon
nia mòbil.
cle 3r. Subjjectes pass
sius
Artic
1. Són
S
subjecctes passius les emp
preses o entitats
e
explotadores de serveiis de
subm
ministramen
nt que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una
a part
impo
ortant del veïnat
v
tals com les de
e proveïme
ent d’aigua, subministtrament de gas,
electtricitat, tele
efonia fixa i altres d’a
anàlogues, així com també les empreses
s que
explo
oten xarxess de comunicació mitjançant sistem
mes de fibrra òptica, te
elevisió per cable
o qua
alsevol altra
a tècnica, in
ndependenttment del se
eu caràcter públic o privat.
A aq
quests efecctes, s’inclouen entre les empres
ses explotadores dels dits serveis les
emprreses distrib
buïdores i comercialitz
c
zadores dels
s mateixos.
2. Als efectes de la taxa aq
quí regulada, tenen la consideracció de subje
ectes passiu
us les
emprreses o entitats explota
adores de serveis
s
a qu
uè es refere
eix l’apartat anterior que
e són
titula
ars de less correspo
onents xarrxes a tra
avés de les quals s’efectuïn
n els
subm
ministramen
nts
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3. També són subjectes passius de
e la taxa les empresses i entita
ats, públiqu
ues o
priva
ades, que prestin
p
servveis, o explo
otin una xa
arxa de com
municació e
electrònica en el
merccat, conform
me al previsst als articlles 6 i concordants de
e la Llei 32
2/2003, de 3 de
nove
embre, General de Tele
ecomunicaccions.
4. Le
es emprese
es titulars de
d les xarxe
es físiques, a les qualss no els resulti aplicab
ble el
que es
e preveu als
a apartatss anteriors, estan subje
ectes a la ta
axa per ocu
upacions de
el sòl,
el su
ubsòl i la vollada de la via
v pública, regulada en
n l’Ordenan
nça fiscal co
orresponentt.
cle 4t . Successors i responsabl
r
les
Artic
1. Le
es obligacions tributàries pendents de les societats i entitats a
amb person
nalitat
jurídiica dissolte
es i liquidad
des es tran
nsmetran als
a socis, co
opartícips o cotitulars, que
qued
daran obliga
ats solidària
ament fins els
e límits seg
güents:
a)
b)

Quan no existeixi
e
limiitació de re
esponsabilitat patrimon
nial, la quan
ntia íntegra
a dels
deutes pen
ndents.
Quan legalment s’hag
gi limitat la responsabilitat, el valo
or de la quo
ota de liquidació
que els corrrespongui.

Podrran transme
etre’s els deutes
d
acreditats en la data d’extinció de
e la person
nalitat
jurídiica de la so
ocietat o enttitat, encara
a que no esttiguin liquidats.
2. Les obligaccions tributà
àries pendents de le
es societatts mercantils, en sup
pòsits
d’exttinció o disssolució sen
nse liquidacció, es trans
smetran a les persone
es o entitats
s que
succceeixin, o sig
guin beneficciàries de l’operació.
3. Le
es obligacio
ons tributàriies pendentts de les fu
undacions, o entitats a què es reffereix
l’articcle 35.4 de
e la Llei Ge
eneral Tribu
utària, en cas
c de disssolució de les mateixe
es, es
transsmetran alss destinatarris dels bé
éns i drets de les fun
ndacions, o als partíc
cips o
cotitu
ulars de dite
es entitats.
4. Le
es sancionss que proced
deixin per le
es infraccio
ons comese
es per les so
ocietats i en
ntitats
a less quals es refereixen els apartatts anteriors s’exigiran als successsors d’aqu
uelles,
fins el
e límit del valor
v
de la quota
q
de liquidació que
e els corresp
pongui.
espondran solidàriame
s
ent del deute
e tributari le
es personess següents o entitats:
5. Re
a)

Les que sig
guin causants o col·la
aborin activa
ament en la
a realització
ó d’una infrracció
tributària. La
L seva resp
ponsabilitatt s’estén a la
a sanció.

b)

Els partícip
ps o cotitula
ars de les entitats
e
a què
q
es refereix l’article
e 35.4 de la
a Llei
General Triibutària, en proporció a les seves respectivess participaccions.

c)

Els que succeeixin
s
per qualssevol conce
epte en la
a titularitatt d’explota
acions
econòmiques, per le
es obligacio
ons tributàries contre
etes per l’a
anterior titu
ular i
derivades del
d seu exercici.

S’excceptuen de
e responsa
abilitat les adquisicio
ons efectua
ades en u
un procediment
conccursal.
6. Re
espondran subsidiàriam
s
ment del de
eute tributarri:
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a) els administrradors de fet
f o de dre
et de les persones
p
jurídiques qu
ue no haguessin
realittzat els acctes necesssaris de la
a seva incumbència per al com
mpliment de
e les
oblig
gacions tribu
utàries fins els límits se
egüents:
- Quan s’ha comès infracccions tributà
àries respondran del deute
d
tributtari pendent i de
les sancions.
- En supòsits de
e cessamen
nt de les acctivitats, per les obliga
acions tributtàries merita
ades,
que es trobin pendents
p
en la data de
d cessament, semprre que no h
haguessin fet el
nece
essari per al
a seu paga
ament o hag
guessin pre
es mesuress causants de la manc
ca de
paga
ament.
b) Els integrantss de l‘admin
nistració con
ncursal i els
s liquidadorrs de societats i entitats
s que
no haguessin re
ealitzat les gestions necessàries per al com
mpliment de
e les obliga
acions
tributtàries acred
ditades amb
b anteriorita
at.
7. La
a responsabilitat s’exig
girà en tot cas en els termes i d’acord amb
b el procediment
previist a la Llei general trib
butària.
Artic
cle 5è. Base
e imposable i quota tributària
t
1. Qu
uan el subje
ecte passiu sigui titularr de la xarxa que ocup
pa el sòl, subsòl o volad
da de
les vies
v
públiques, mitjan
nçant la qu
ual es prod
dueix el ga
audiment d
de l’aprofita
ament
espe
ecial del do
omini públiic local, la
a base imp
posable esttà constituïïda per la xifra
d’ing
gressos bruts procede
ents de la facturació
f
que
q
obtingu
uin anualment en el terme
t
muniicipal les em
mpreses o entitats
e
asse
enyalades en
e l’article 3 d’aquesta
a Ordenança
a.
2. Qu
uan per al gaudiment
g
d l’aprofita
de
ament espec
cial a què es
e refereix l’apartat antterior,
el su
ubjecte passsiu hagi utilitzat
u
xarxxes alienes, la base imposable
i
de la taxa està
consstituïda per la xifra d’ingressos bruts
b
obting
guts anualm
ment en el terme mun
nicipal
mino
orada en less quantitatss que hagi d’abonar al
a propietari de la xarxxa, per l’ús de la
mate
eixa.
3. Als
A efectes dels apa
artats anterriors, tenen
n la consiideració d’ingressos bruts
proce
edents de la facturació
ó aquells que, essent imputabless a cada en
ntitat, hagin estat
obtin
nguts per la
a mateixa co
om a contra
aprestació pels serveis prestats e
en aquest terme
t
muniicipal, en desenvolupament de
e l’activitatt ordinària
a; només s’exclouran
n els
ingre
essos origin
nats per fetss o activitatss extraordin
nàries.
A títtol enuncia
atiu, tenen la consideració d’in
ngressos bruts les fa
acturacions pels
concceptes segü
üents:
a)
b)

c)

d)
e)

Subministra
aments o serveis
s
d’in
nterès gene
eral, propis de l’activittat de l’emp
presa
que corresp
ponen a con
nsums delss abonats effectuats en el Municipi.
Serveis prestats
p
als consum
midors nec
cessaris per
p
a la recepció del
subministra
ament o servei d’inte
erès generral propi de
d l’objecte
e de l’emp
presa,
incloent-hi els enllaço
os a la xarxxa, posada
a en marxa
a, conservació, modific
cació,
connexió, desconnexi
d
ó i substitució dels co
omptadors o instal·lacio
ons propiettat de
l’empresa.
Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministra
adores de serveis
s
que utilitzin la xarxa
x
de l’e
entitat que tté la condic
ció de
subjecte pa
assiu.
Lloguers que han de pagar els consumido
ors per l’ús dels comp
ptadors, o altres
a
mitjans emprats en la prestació del subminis
strament o servei.
s
Altres ingre
essos que es
e facturin pels serveis resultantss de l’activittat pròpia de
d les
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empreses subministra
s
dores.
4. No
o s’incloura
an entre elss ingressos bruts, a aq
quests efecttes, els imp
postos indirrectes
que graven els serveis pre
estats ni le
es partides o quantitatts cobradess per compte de
terce
ers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjeccte passiu de la
de la factu
taxa.. Així mateiix, no s’incllouran entre
e els ingres
ssos bruts procedents
p
uració
les quantitats
q
p
percebudes
s per aquells serveis de subministrament q
que vagin a ser
utilitzzats en aqu
uelles insta
al·lacions qu
ue es trobin
n inscrites en la seccció 1.a o 2.a del
Registre admin
nistratiu d’in
nstal·lacionss de produ
ucció d’ene
ergia elèctriica del Min
nisteri
corre
esponent, com
c
a ma
atèria primera necessària per a la gene
eració d’en
nergia
suscceptible de tributació
t
pe
er aquest rè
ègim especiial.
5. No
o tenen la consideració
c
ó d’ingresso
os bruts pro
ocedents de
e la facturacció els conceptes
segü
üents:
a)
b)

c)
d)
e)

Les subven
ncions púb
bliques d’exxplotació o de capital que les empreses puguin
rebre.
Les indemn
nitzacions exigides
e
perr danys i pe
erjudicis, llevvat que sigu
uin compensació
o contrapre
estació per quantitats no
n cobrade
es que calgu
ui incloure e
en els ingre
essos
bruts definits en l’aparrtat 3.
Els ingresssos finance
ers, com ara
a interess
sos, dividen
nds i qualsssevol altre
es de
naturalesa anàloga.
Els treballs realitzats per
p l’empressa per al se
eu l’immobiliitzat.
Les quantittats procedents d’alien
nacions de béns i dretts que form
men part de
el seu
patrimoni.

6. Le
es taxes re
egulades en aquesta Ordenança
a exigibles a les emp
preses o en
ntitats
asse
enyalades en
e l’article 3,
3 són comp
patibles amb
b altres taxes establerrtes, o que pugui
estab
blir l’Ajunta
ament, per la presttació de serveis
s
o realització d’activitats de
comp
petència local, de less quals les esmentade
es emprese
es hagin d
de ser subjectes
passsius.
7. La
a quantia de
d la taxa es determina aplican
nt l’1,5 per 100 a la base imposable
defin
nida en aque
est article.
Artic
cle 6è. Perííode impos
sitiu i merittament de la
l taxa
1. El
E període impositiu coincideix
c
a
amb
l’any natural llevvat dels su
upòsits d’in
nici o
cessament en la
a utilització o aprofitam
ment especia
al del domin
ni públic loccal necessa
ari per
a la prestació del subministrament o servei, casos en què proccedirà aplic
car el
prorrrateig trimesstral, conforrme a les re
egles següe
ents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat,
d
es
e liquidarà la quota ccorresponen
nt als
trime
estres que resten
r
per fiinalitzar l’exxercici, inclò
òs el trimesttre en què tté lloc l’alta..
b) En
n cas de ba
aixes per ce
essament d’activitat,
d
es
e liquidarà la quota qu
ue correspo
ondrà
als trimestres
t
t
transcorreg
guts des de
e l’inici de l’exercici, incloent-hii aquell en
n què
s’orig
gina el cesssament.
2. L’obligació de
d pagamen
nt de la taxxa regulada
a en aquessta Ordena
ança neix en
e els
mom
ments següe
ents:
a) Quan
Q
es tra
acta de co
oncessions o autoritza
acions de nous aproffitaments, en
e el
mom
ment de sol·llicitar la llicè
ència corressponent.
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b) Quan el gaud
diment de l’aprofitame
ent especial a què es refereix
r
l’artticle 1 d’aquesta
ordenança no requereix
r
llicència o autorització,
a
, des del moment
m
en què s’ha iniciat
i
l’esm
mentat apro
ofitament. A aquest efecte,
e
s’en
ntén que ha
h comença
at l’aprofita
ament
espe
ecial quan s’inicia la pre
estació de serveis
s
als usuaris
u
que
e ho sol·liciten.
3. Quan
Q
els ap
profitamentss especials del sòl, subsòl o vol de les vie
es públique
es es
perllo
onguen durrant varis exercicis,
e
la
a meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de
cada
a any i el pe
eríode volun
ntari imposittiu compren
ndrà l’any na
atural.
Artic
cle 7è. Règim de declaració i d’iingrés.
ment, que tindrà
1. S’estableix ell règim d’au
utoliquidació
ó per a cada tipus de subministra
s
t
perio
odicitat trim
mestral i co
omprendrà la totalitat dels ingresssos bruts facturats en el
trime
estre natura
al al que es refereixxi. El cessa
ament en la prestació de qualsevol
subm
ministramen
nt o servei d’interès
d
general, comp
porta l’obligació de fer constar aquesta
circu
umstància a l’autoliqu
uidació del trimestre corresponent així co
om la datta de
finalització.
2. S’’haurà de presentar
p
l’a
autoliquidacció (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia dell mes
segü
üent o l’im
mmediat hàbil posterio
or a cada trimestre natural. E
Es presenta
arà a
l’Ajun
ntament un
na autoliquidació per a cada tipu
us de subm
ministramen
nt efectuat en el
terme
e municipal, especifica
ant el volum
m d’ingress
sos percebu
uts per cad
da un dels grups
g
integ
grants de la base impo
osable, sego
ons detall de
d l’article 5.3
5 d’aquesta Ordenan
nça, i
els drets
d
d’accé
és e interrconnexió a la xarxa de distribu
ució referitss en l’article
e 5.2
d’aqu
uesta Orden
nança.
La quantia total d’ingressoss declarats pels subministramentss a què es refereix l’ap
partat
a) de
e l’esmentat article 5.3
3 no podrà ser
s inferior a la suma dels consums registra
ats en
comp
ptadors, o altres
a
instruments de mesura,
m
insttal·lats en aquest Municipi.
3. Le
es empreses que utilitzzin xarxes alienes
a
haurran d’acreditar la quan
ntitat satisfeta als
titula
ars de les xarxes
x
per tal de justiificar la min
noració d’in
ngressos a què es reffereix
l’articcle 5.2 de la presen
nt Ordenan
nça. Aques
sta acredita
ació s'acom
mpanyarà de
d la
identtificació de l' empresa
a o entitat propietària
p
de la xarxa
a utilitzada així com el
e seu
impo
ort, mitjança
ant el resum
m anual (m
model TA-10), durant el mes d’a
abril de l’ex
xercici
segü
üent.
4. La
a presentacció de les autoliquidac
a
cions desprrés del term
mini fixat al punt 2 d’aquest
articlle comporta
arà l’exigència dels reccàrrecs d’ex
xtemporane
eïtat, segon
ns el que prreveu
l’articcle 27 de la Llei genera
al tributaria..
Artic
cle 8è. Gestió per dele
egació
1. Si la gestió,, la inspeccció i la reccaptació de
el tribut ha
an estat de
elegades to
otal o
parciialment en la Diputaciió de Giron
na, les norm
mes conting
gudes als a
articles ante
eriors
seran
n aplicabless a les actuacions que ha de fer l’A
Administracció delegada.
2. XALOC
X
esttablirà els circuits administratiu
a
us més adients perr aconsegu
uir la
col·la
aboració de
e les organittzacions representative
es dels sub
bjectes passsius amb ell fi de
simp
plificar el compliment de
d les obliga
acions form
mals i materrials derivad
des d’aquelles, o
els procediment
p
ts de liquida
ació o recap
ptació.
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3. To
otes les acctuacions de
e gestió, in
nspecció i recaptació
r
q
que
dugui a terme XA
ALOC
s’ajustaran al que preveu la normativva vigent i la
a seva Ordenança Ge
eneral de Gestió,
Inspe
ecció i Reccaptació, aplicable alss processos de gestió
ó dels ingrressos loca
als, la
titula
aritat dels qu
uals corresp
pon als Municipis de la
a província de Girona que han de
elegat
les seves faculta
ats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en
e els caso
os en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Girona,
G
l’Ajuntament ess reserva la
a facultat de
d realitzarr per si ma
ateix i
sensse necessita
at d’avocar de forma expressa la
a competèn
ncia, les faccultats d’ap
provar
deterrminades actuacions
a
s
singulars
de recaptació, concedir beneficis fiscals, rea
alitzar
liquid
dacions perr determinarr els deutess tributaris o aprovar l’a
anul·lació, to
otal o parcia
al, de
les liquidacions respecte de la taxa aq
quí regulada, quan circcumstàncies organitza
atives,
tècniiques o de distribució
al dels serv
d
c
competenci
veis municip
pals ho facin
n convenien
nt.
Artic
cle 9è. Infrraccions i sancions
s
1. La
a manca d’ingrés del deute tributtari que res
sulta de l’au
utoliquidació correcta de la
taxa dins els te
erminis esta
ablerts en aquesta
a
ordenança, co
onstitueix in
nfracció tribu
utària
tipificcada a l’artticle 191 de
e la Llei ge
eneral tribu
utària, que es qualifica
arà i sancio
onarà
sego
ons disposa l’esmentat article.
2. La
a resta d’in
nfraccions tributàries
t
q
que
es pug
guin cometrre en els p
procediments de
gestiió, inspecció
ó i recaptacció d’aquestta taxa es tipificaran i sancionaran
s
n d’acord amb el
que es
e preveu a la Llei gen
neral tributà
ària i a l’Ord
denança ge
eneral de ge
estió, inspe
ecció i
recap
ptació dels ingressos de
d dret públlic municipa
als.
3. La
a manca de
d presenta
ació de forma complleta i corre
ecta de less declaracions i
docu
uments neccessaris perquè
p
es pugui pra
acticar la liquidació d’aquesta taxa
consstitueix una infracció trributària tipificada a l’a
article 192 de
d la Llei general tribu
utaria,
que es
e qualificarà i sancion
narà segonss disposa l’e
esmentat arrticle.
posició add
dicional priimera. – Modificació
M
ó dels prec
ceptes de l’’ordenança
a i de
Disp
les referències
r
s que fa a la normattiva vigentt, amb motiu de la p
promulgaciió de
norm
mes posterriors
Els preceptes
p
d
d’aquesta
O
Ordenança
fiscal que, per raons sistemàtiqu
ues reprodu
ueixin
aspe
ectes de la legislació vigent
v
i altre
es normes de
d desenvo
olupament, i aquells en
n què
es facin
f
remisssions a prreceptes d’aquesta,
d
s’entendrà que són automàtica
ament
modiificats i/o substituïts,
s
en el moment en què
q
es pro
odueixi la m
modificació dels
prece
eptes legalss i reglamen
ntaris de qu
uè porten ca
ausa.
posició add
dicional prrimera. –Mo
odificació dels prece
eptes de l’ordenança
a i de
Disp
les referències
r
s que fa a la normattiva vigentt, amb mottiu de la p
promulgaciió de
norm
mes posterriors
Els preceptes
p
d
d’aquesta
O
Ordenança
fiscal que, per raons sistemàtiqu
ues reprodu
ueixin
aspe
ectes de la legislació vigent
v
i altre
es normes de
d desenvo
olupament, i aquells en
n què
es facin
f
remisssions a preceptes d’aquesta,
d
s’entendrà que són automàtica
ament
modiificats i/o substituïts,
s
en el moment en què
q
es pro
odueixi la m
modificació dels
prece
eptes legalss i reglamen
ntaris de qu
uè porten ca
ausa.
posició fina
al
Disp
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La present
p
Ord
denança fisccal, aprova
ada provisio
onalment pe
el Ple de la
a Corporac
ció en
sesssió celebrad
da el ... i qu
ue ha quedat definitiva
ament aprovvada en da
ata...., regirà
à des
del dia
d 1 de gen
ner de 2015 i es manttindrà vigen
nt fins la se
eva modifica
ació o derogació
expre
essa.“
Anne
exos:
ex 1 i 2
Anne
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TAXA PE
ER APROFITA
AMENT ESPE
ECIAL DEL DOMINI
D
PÚBL
LIC LOCAL, A
FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADO
E
ORES DE SER
RVEIS D'INTE
ERÉS GENER
RAL
TASA POR A
APROVECHAMIIENTO ESPECIA
AL DEL DOMINIIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE
E
EMPRESAS
EXP
PLOTADORAS DE SERVICIOS DE
D INTERÉS GE
ENERAL

De
eclaració - document d'ingrés
D
Declaración
- documento
d
de
e ingreso

Model TA--1
Modelo TA-1

Exerrcici:

Ejercic
cio:

Perío
ode:

Mu
unicipio

Perío
odo:

En cas d'a
alta o baixa, indic
car la data: //

En caso de
e alta o baja, indicar la fecha

Altta

Baixa / Baja
a

ATOS DEL CO
ONTRIBUYEN
NTE
DA
ADES DEL CONTRIBU
UENT / DA
D
n Social
D
Denominac
ió Social / Denominación
Esp
pai reservat per l'etiqueta identific
cativa

N
NIF

Espac
cio reservado para
a la etiqueta iden
ntificativa

D
Domicili
Fis
scal / Domicilio Fiscal

AU
UTOLIQUID
DACIÓ

/ AUTOLIQUI
IDACIÓN

T
TIPUS
DE SUBMINIST
S
TRAMENT
TIPO DE SUM
MINISTRO

F
FACTURACI
IÓ SUBMIN
NISTRAMEN
NTS segons art.6è
FACTURACIÓN SUMINISTR
RO según art. 6º

D
Drets
d'acc
cés e interc
connexió a la xarxa de
e distribució
ó
Derechos de acceso
a
e interconexión a la
a red de distribución

C
Compensac
ció B.I. neg
gatives trim
mestres ante
eriors
Compensació
ón B.I. negativ
vas trimestres
s anteriores

B
BASE
IMPO
OSABLE
BASE IMPONI
IBLE

QUOTA TRI
IBUTÀRIA (resultat de
e multiplica
ar la base
imposable per 1,5%)

CUOTA TRIBU
UTARIA (resultado de multtiplicar la base
e imponible por
p
1,5%)

L
Y FOR
RMA DE PAG
GO
TE
ERMINI, LLOC I FOR
RMA DE PA
AGAMENT / PLAZO, LUGAR
El pagament d'aqu
uest deute s'ha de
e fer efectiu mitja
ançant la presenttació d'aquest doc
cument a qualsev
vol oficina de les següents entitats
s
ba
ancàries, fins l’últtim dia del mes següent a l’immed
diat hàbil posterio
or a cada trimestrre natural. Trans
scorregut aques
st termini sense
e
effectuar l’ingrés s’iniciarà la rec
captació en perríode executiu de
d conformitat amb
a
l’article 16
61 de la Llei 57/
/2003, de 17 de
e
de
esembre, Generral Tributària.
Ell pago de esta deuda se debe realiizar en efectivo mediante
m
presenta
ación de este docu
umento en cualqu
uier oficina de las siguientes
en
ntidades bancaria
as, hasta el último
o día del mes sigu
uiente al inmediatto hábil posterior a cada trimestre natural. Transcu
urrido este plazo
o
siin efectuar el in
ngreso se iniciarrá la recaudació
ón en período ejjecutivo de conformidad con el artículo 161 de
e la Ley 57/200
03,
de 17 de diciemb
bre, General Tributaria.

La
a Caixa

Núm. de validac
ció / Núm. de validación

DAT
TA DE PRESEN
NTACIÓ

dación
F de validació
ó / NIF de valid
NIF

Fec
cha de presentación

CPR
R: 9052378

EXEMPLAR PE
ER L'ENTITAT BANCA
ARIA / EJEMPLAR PA
ARA LA ENTIDAD BAN
NCARIA

NIF:

Entitat emisso
ora / Entidad emisorra:

SUB
BJECTE PASSIU::

Mod.:

Justificant / Justifficante:

Impo
ort / Importe:

CIF. Ent. emisso
ora / CIF. Ent. emiso
ora:

SUJE
ETO PASIVO:

DOM
MICILI FISCAL:
DOM
MICILIO FISCAL:

POB
BLACIÓ:
POB
BLACIÓN:

90523
31700080430200
0089265
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TAX
XA PER APR
ROFITAMENT
T ESPECIAL DEL
D DOMINII PÚBLIC
LOCAL, A FA
AVOR D’EMP
PRESES EXP
PLOTADORE
ES DE
SERVEIS D’IN
NTERÈS GEN
NERAL
Resum
m Anual

Mode
el TA-10

Exercici

M
Municipi

D
DADES
DEL CONTRIBUE
ENT
Denominació social

Espai reserrvat per l’etiqueta identificativa
NIF

Domicili Fiscal

R
RESUM
DE LES
L
DADES INCLOSES
I
E LA DECLA
EN
ARACIÓ

Tipus de su
ubministrame
ent
Nombre de percepcion
ns relacionad
des en la de
eclaració
Import de le
es percepcio
ons relacion
nades

PERSONA I TELÈFON DE
D CONTACT
TE
Cognoms i no
om de la persona
a amb qui relacio
onar-se

Telèfon

D
Data:

Esp
pai reservat pe
er a l’ajuntamen
nt / Ens
dele
egat

F
Firma
del declara
ant o representant:

Firmat:
F
C
Càrrec:
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Taxa per
p aprofitame
ent especial de
el domini públlic local, a favo
or d’empresess
exp
plotadores de serveis d’interès general
Mod
del TA-10

NIF declarrant

NIF perce
eptor

E
Exercici

Relació de perceptors

M
Municipi

Denom
minació socia
al

Import tota
al percepcion
ns (“drets d'in
nterconnexió
ó”)

NIF perce
eptor

Denom
minació socia
al

Import tota
al percepcion
ns (“drets d'in
nterconnexió
ó”)

NIF perce
eptor

Denom
minació socia
al

Import tota
al percepcion
ns (“drets d'in
nterconnexió
ó”)

NIFperce
perc
ceptor
NIF
eptor

Deno
minaciósocia
soci
Denom
minació
alial

Importtota
to
otal
percepcins
ons(“drets
(“dretsd'in
dnterconnexió
d’interconnex
xió”)
Import
al percepcion
ó”)
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Taxa per
p aprofitame
ent especial de
el domini públlic local, a favo
or d’empresess
exp
plotadores de serveis d’interès general
Mod
del TA-10

NIF declarrant

NIF perce
eptor

E
Exercici

Relació de perceptors

M
Municipi

Denom
minació socia
al

Import tota
al percepcion
ns (“drets d'in
nterconnexió
ó”)

NIF perce
eptor

Denom
minació socia
al

Import tota
al percepcion
ns (“drets d'in
nterconnexió
ó”)

NIF perce
eptor

Denom
minació socia
al

Import tota
al percepcion
ns (“drets d'in
nterconnexió
ó”)

NIFperce
perc
ceptor
NIF
eptor

Deno
minaciósocia
soci
Denom
minació
alial

Importtota
to
otal
percepcins
ons(“drets
(“dretsd'in
dnterconnexió
d’interconnex
xió”)
Import
al percepcion
ó”)
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E LA
AJUNTAMENT DE
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
BARON
DE LES
S ABADESS
SES
SEG
GON.- Expo
osar al púb
blic en el tauler d’an
nuncis de l’Ajuntamen
nt aquest acord
a
proviisional, aixíí com el texxt complet de
d l’Ordena
ança Fiscal Aprovada d
durant el te
ermini
de trrenta (30) dies
d
hàbils, comptats des
d del dia següent
s
al de la publiccació de l’anunci
d’exp
posició en el
e Butlletí Official de la Província.
P
Dura
ant el períod
de d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin u
un interès directe
o resultin afecttats, en elss termes previstos
p
a l’article 18
8 del text refós de la
a Llei
regulladora de le
es Hisendess Locals ap
provat pel Reial
R
Decrett Legislatiu 2/2004, de 5 de
marçç , podran examinar l’expedient i presenta
ar-hi les recclamacions que considerin
oporttunes. Tran
nscorregut el període
e d’exposic
ció pública sense havver-se pres
sentat
recla
amacions, l’acord adop
ptat quedarà definitivam
ment aprovat.
TERCER.- L’a
acord definitiu, inclòs el provision
nal elevat automàtica
a
ment a aquesta
categ
goria, relatiiu a la mo
odificació de l’Ordenan
nça fiscal i aprovació de l’Orden
nança
fiscal per a l’e
exercici 201
15 serà ob
bjecte de publicació
p
e el Butlle
en
etí Oficial de
d la
Provvíncia.
QUA
ART.- Com
municar el present
p
acord al Tribun
nal Superio
or de Catalu
unya en se
eu del
recurrs contencciós administratiu núm. 1099/2
2011 i 109
91/2011 in
nterposat contra
c
l'Ordenança Fisscal que en aquest acte
e es modific
ca adaptant les seves disposicion
ns als
terme
es que disposa el “A
Auto del Trribunal de Justicia
J
Europeu” de 30 de gene
er de
2014
4.
S alcalde explica qu
ue aquesta ordenança
a fa referè
ència a una taxa que
e fan
El Sr.
efecttives les co
ompanyies de gas, telefonia i elè
èctriques per
p a l’ús que fa de l’espai
públiic amb les seves
s
install.lacions i ca
ablejats. Es
s fa una modificació de
e l’ordenanç
ça per
clarifficar que la telefonia mòbil
m
no pag
ga per fer ús
ú de l’espa
ai públic. En
n algun mo
oment
s’havvia intentat fer pagar una
u taxa a le
es operado
ors de telefo
onia mòbil p
però els tribunals
no ha
an donat la raó als municipis que demanaven
n que es pa
agués aque
esta taxa.
El re
egidor Sr. Albrich explicca que en aquest
a
puntt s’abstindra
an críticame
ent en la vo
otació
de la
a proposta atès
a
que, en el seu mo
oment ja va
aren manife
estar que aq
questa senttència
afavo
oria a les op
peradores i no als mun
nicipis.
La re
egidors Sra. Concepció
ó Formatjé també es queixa
q
que les gran em
mpreses se
empre
es su
urten amb la
a seva.
El Srr. Alcalde diu que ell no
o es pensavva que s’ac
cabés així ja
a que és un
n tema que ve
v de
fa mo
olts anys i que
q molts ajjuntaments hi estaven en contra.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Munc
cipals
prese
ents a la se
essió, aque
esta s´aprova per majoria absolu
uta amb 9 vvots ( 7 votts del
grup polític mu
unicipal dell PSC i 2 vots del grup polítiic municipa
al de CiU) i 2
abste
encions del grup políticc municipal d´ERC.

A
IÓ NORME
ES D´ORGA
ANITZACIÓ
Ó I FUNCIONAMENT
T DE LA LLAR
L
7.- APROVACI
D´INFANTS MU
UNICIPAL EL
E MOLÍ PE
ETIT
Atesa la propo
osta de no
ormes d´org
ganització i funcionament de la
a Llar d´in
nfants
muniicipal El Mo
olí Petit que consten a l´expedient.
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Atès l´acord ad
doptat per la Junta General de Govern de l´organism
me autònom
m Llar
d´infa
ants municcipal El Mollí Petit, en sessió cele
ebrada en data 16 de
e juliol de 2014,
2
mitja
ançant el qu
ual aprovare
en les esme
entades normes d´orga
anitzaicó i fu
uncionamen
nt.
Atès el que disp
posen els articles 60 i següents
s
del Decret 179/1995, de
e 13 de juny, pel
qual s´aprova el Reglamen
nt d´obres, activitats
a
i serveis
s
delss ens locals, així com ta
ambé
l´articcle 178 del Decret Leg
gislatiu 2/20
003, de 28 d´abril, pel qual s´apro
ova el Text refós
de la
a Llei Municcipal i de Règim
R
Local de Catalun
nya i article
e 49 de la L
Llei 7/1985, de 2
d´abril, regulado
ora de les Bases
B
del Règim
R
Local.

Atesa la propo
osta de no
ormes d´org
ganització i funcionament de la
a Llar d´in
nfants
muniicipal El Mo
olí Petit que consten a l´expedient.
Atès l´acord ad
doptat per la Junta General de Govern de l´organism
me autònom
m Llar
d´infa
ants municcipal El Mollí Petit, en sessió cele
ebrada en data 16 de
e juliol de 2014,
2
mitja
ançant el qu
ual aprovare
en les esme
entades normes d´orga
anitzaicó i fu
uncionamen
nt.
Atès el que disp
posen els articles 60 i següents
s
del Decret 179/1995, de
e 13 de juny, pel
qual s´aprova el Reglamen
nt d´obres, activitats
a
i serveis
s
delss ens locals, així com ta
ambé
l´articcle 178 del Decret Leg
gislatiu 2/20
003, de 28 d´abril, pel qual s´apro
ova el Text refós
de la
a Llei Municcipal i de Règim
R
Local de Catalun
nya i article
e 49 de la L
Llei 7/1985, de 2
d´abril, regulado
ora de les Bases
B
del Règim
R
Local.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APROVAR provvisionalmen
nt les Norme
es d´organiització i fun
ncionament de la
Llar d´Infants
d
Ell Molí Petit, en la forma
a que constten a l´expe
edient.
SEG
GON.- DER
ROGAR el Reglamentt de règim intern de l´organism
me autònom
m llar
d´infa
ants el Molíí Petit, vigen
nt fins aque
est moment.
TERCER.- EXP
POSAR l’exxpedient al públic mitjjançant anu
unci publicat en el Butlletí
Oficial de la Pro
de Catalun
ovíncia, en el Diari Oficial de la Generalitat
G
nya i en el tauler
t
d’ediictes de l’A
Ajuntament durant un
n termini de
e 30 dies, per tal qu
ue tota perrsona
intere
essada pu
ugui examin
nar-lo i prresentar les reclamaccions i ob
bservacions que
conssideri oportu
unes. En ca
as de no presentar-se
p
e reclamaciions durantt aquest pe
eríode
d’exp
posició púb
blica, els accords adopttats es con
nsideraran definitivame
d
ent aprovatts i el
regla
ament entra
arà en vigor una vegada efectuada
a la seva pu
ublicació ínttegra en el BOP.
El Sr.
S Alcalde explica que es tracta
a de l’actua
alització de
e les normes bàsique
es de
funciionament de la llar d’iinfants. Hi ha una parrt de presentació, una
a d’organitza
ació i
funciionament de
e la llar d’in
nfants i una dels òrgans
s de govern
n i gestió de
e la pròpia.
La re
egidora Sra
a. Concepciió Formatjé
é explica qu
ue el vot de
els seu grup
p serà favo
orable
atès que aquestt document ja va ser presentat a la
l Junta de la Llar d’Inffants per la seva
direcctora i per ta
ant, entén que
q hi ha el consens de
d totes les educadore
es a més qu
ue els
paress també el varen
v
votarr favorablem
ment.
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albricch també posa
p
de ma
anifest el vot
v favorab
ble del seu grup
muniicipal enten
nent que és un docume
ent consens
suat per les parts impliccades.
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Sotm
mesa la pro
oposa d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

A
Ó MODIFIC
CACIÓ EST
TATUTS DE
D L´ORGA
ANISME AU
UTÒNOM LLAR
L
8.- APROVACI
D´INFANTS MU
UNICIPAL EL
E MOLÍ PE
ETIT
Atesa la necesssitat de mo
odificar elss estatuts de
d l´organissme autòno
om llar d´in
nfants
e seu article 7, el quall regula la ccomposició de la
muiccipal El Molíí Petit, conccretament el
Junta
a General de
d Govern de l´esmen
ntat organisme, per tal que aquesst quedi red
dactat
de la
a forma que es transcriu a continuació:
“ Artiicle 7
La Ju
unta General de Goverrn està form
mada per:
a) L´alcalde
a
e-president de l´ajuntament que presidirà
p
la Junta.
J
b Els voca
b)
als següentss:
-

El regidor/a d´Ensenyamen
nt
Un re
egidor de cada
c
grup polític
p
municipal a l´op
posició, delss quals un d´ells
tindrà
à dret a veu
u i vot i la re
esta dret a veu.
v
El/la directora/a del Centre
Sis re
epresentants dels pare
es i mares distribuits
d
de
e la següen
nt forma:
. 2 representtants dels pares
p
i mare
es de l´aula de nadonss
. 2 representtants dels pares
p
i mare
es de l´aula dels mitjan
ns
. 2 representtants dela pares
p
i mare
es de l´aula
a dels granss
D´aq
quests sis representan
r
nts, dos tind
dran dret a veu i vot i la resta dret
d
a
veu. En el cass dels pare
es amb dre
et i veu i vot,
v
es dessignarà a més
d´aqu
d´entre la resta
uest, un su
uplent que el
e substituirrà en cas d´absència,
d
de re
epresentantts.

-

Un re
epresentantt del person
nal educardor del Centtre, amb dre
et a veu

dar a assisttir a les reu
unions quan
n sigui nece
essari
El Prresident de la Junta podrà convid
pels temes a tra
actar, a les persones
p
que cregui oportú com:
-

Un re
epresentantt d´atenció a l´infant o persona en
n qui delegu
ui.
Un assistent soccial

Actua com a se
ecretària qui ho sigui de la corpora
ació o el funcionari o lla funcionàrria en
qui delegui,
d
el qual
q
només tindrà dret a veu “.
Atès l´acord ad
doptat per la Junta General
G
de Govern de
e l´esmenta
at organism
me en
sessió celebrada el dia 18 d´octubre de
d 2012.

Atesa la necesssitat de mo
odificar elss estatuts de
d l´organissme autòno
om llar d´in
nfants
muiccipal El Molíí Petit, conccretament el
e seu article 7, el quall regula la ccomposició de la
Junta
a General de
d Govern de l´esmen
ntat organisme, per tal que aquesst quedi red
dactat
de la
a forma que es transcriu a continuació:
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“ Artiicle 7
La Ju
unta General de Goverrn està form
mada per:
a) L´alcalde
a
e-president de l´ajuntament que presidirà
p
la Junta.
J
b Els voca
b)
als següentss:
-

El regidor/a d´Ensenyamen
nt
Un re
egidor de cada
c
grup polític
p
municipal a l´op
posició, delss quals un d´ells
tindrà
à dret a veu
u i vot i la re
esta dret a veu.
v
El/la directora/a del Centre
Sis re
epresentants dels pare
es i mares distribuits
d
de
e la següen
nt forma:
. 2 representtants dels pares
p
i mare
es de l´aula de nadonss
. 2 representtants dels pares
p
i mare
es de l´aula dels mitjan
ns
. 2 representtants dela pares
p
i mare
es de l´aula
a dels granss
D´aq
quests sis representan
r
nts, dos tind
dran dret a veu i vot i la resta dret
d
a
veu. En el cass dels pare
es amb dre
et i veu i vot,
v
es dessignarà a més
d´aqu
d´entre la resta
uest, un su
uplent que el
e substituirrà en cas d´absència,
d
de re
epresentantts.

-

Un re
epresentantt del person
nal educardor del Centtre, amb dre
et a veu

El Prresident de la Junta podrà convid
dar a assisttir a les reu
unions quan
n sigui nece
essari
pels temes a tra
actar, a les persones
p
que cregui oportú com:
-

Un re
epresentantt d´atenció a l´infant o persona en
n qui delegu
ui.
Un assistent soccial

Actua com a se
ecretària qui ho sigui de la corpora
ació o el funcionari o lla funcionàrria en
qui delegui,
d
el qual
q
només tindrà dret a veu “.
Atès l´acord ad
doptat per la Junta General
G
de Govern de
e l´esmenta
at organism
me en
sessió celebrada el dia 18 d´octubre de
d 2012.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- MOD
DIFICAR l´a
article 7 dels estatuts de
d l´organissme autòno
om Llar d´in
nfants
muniicipal El Mo
olí petit, en la
l forma transcrita a la part expositiva anterio
or.
SEG
GON.- SOTM
METRE el present
p
exp
pedient a in
nformació pública dura
ant un termiini de
30 dies mitjança
ant anunci publicat en
n el BOP i en
e el taulerr d´edictes d
de l´Ajuntam
ment,
per tal
t que tota
a persona interessada
a pugui exa
aminar-lo i presentar
p
le
es al.legacions i
obse
ervacions que conside
eri oportune
es. Transco
orregut l´essmentat terrmini sense
e que
s´hag
gin presen
ntat al.lega
acions o observacion
o
ns de cap
p tipus, l´e
esmentat acord
a
esde
evindrà defin
nitiu sense necessitat d´adopció d´un
d
nou accord plenarii i es proced
dirà a
publiicar íntegra
ament el texxt dels esta
atuts al BO
OP i s´inserià una refe
erència d´aq
quista
publiicació al DO
OGC.
El Srr. Alcalde dó
óna compte
e de la modificació dels
s estatuts de la llar d’in
nfants és mínima
ja qu
ue només introdueix
i
la nova com
mposició de
els membre
es de la Ju
unta Generral de
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Gove
ern amb la incorporació d’un mem
mbre del personal educcador del ce
entre amb dret
d a
veu però
p
sense vot.
La Sra. Concepció Formatjjé expressa
a que seguin
nt la mateixxa línia que
e el punt antterior,
dona
aran suport a la propossta donat qu
ue va ser un
na petició que va fer l’e
educadora.
La re
egidora Sra. Mª Lluisa Pérez, tam
mbé explica el vot positiu del seu g
grup municipal ja
que representa que el perssonal docent tingui ve
eu en la Jun
nta de la Lla
ar d’Infants
s però
bé els agra
adaria que
e el repressentant de cadascun dels grups municipa
als hi
tamb
tingu
uessin veu i vot.
El Srr. alcalde re
espon que són
s òrgans de gestió que
q han de ser resolutiius i creu qu
ue no
són llocs
l
on s’ha
agi de fer excessiu.
Sotm
mesa la pro
oposa d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

9.- MOCIÓ
M
PER A SOL.L
LICITAR LA
A GRATUÏÏTAT DEL DESPLAÇA
AMENT PE
ER A
L’AL
LUMNAT D’ ENSENYA
AMENT OB
BLIGATORI RESIDEN
NT AL MUN
NICIPI ON ESTÀ
E
UBIC
CAT EL CE
ENTRE ESC
COLAR
En determinade
d
es zones de
e Catalunya
a, com és el
e cas del Ripollès,
R
es dóna la sittuació
d’alu
umnes d’enssenyament obligatori que,
q
tot i es
star escolariitzats en el seu municipi de
resid
dència, han d’efectuar desplaçaments importtants, tant en
e distància
a com en te
emps,
per assistir
a
a l’escola. Mo
olt sovint aquests
a
de
esplaçamen
nts són d’una enverga
adura
similar, o fins i tot major (en alguns casos se superen els 15 quilòm
metres), als
s que
realittzen alumnes que resideixen en un municip
pi diferent al
a que està ubicat el centre
c
esco
olar. A més, és importtant destaca
ar que mollts d’aquestts desplaça
aments s’ha
an de
realittzar, totalment o parcialment, perr camins ru
urals i això comporta q
que, en cap
p cas,
es pugui
p
dispo
osar de tra
ansport esscolar col·le
ectiu. Tam
mbé cal ten
nir presentt que
deterrminats dessplaçamentss, tot i no se
er de molta
a distància, no es pot p
plantejar fer--los a
peu perquè disccorren per trams
t
de ca
arretera i es
s podria veu
ure afectada
a la segurettat de
l’alum
mnat.
Si bé
b la norm
mativa apliccable nomé
és garanteiix la gratu
uïtat del de
esplaçamen
nt de
l’alum
mnat que re
esideix en un
u municipi diferent de
el que s’ha d’escolaritz
d
zar, no és menys
m
cert que aque
esta norma
ativa també
é permet que es pu
uguin equiiparar amb
bdues
acions. De fet,
f
temps endarrere,
e
a la pràctic
ca, aquesta equiparaciió ja es pro
oduïa.
situa
Cal entendre
e
que l’equipa
aració es re
ealitzava en base al reconeixem
ment que, d’altra
d
mane
era es prod
duïa, tot i qu
ue no de dre
et sí de fet, un clar greu
uge comparatiu.
És fà
àcil entendrre que aque
est rigor en l’aplicació de
d la norma
ativa, en el sentit de no
omés
garantir la gratu
uïtat del dessplaçamentt de l’alumn
nat resident en un mun
nicipi diferen
nt del
que està escolaritzat, estigui motivat per l’ac
ctual conjun
ntura econòmica. Aquesta
situa
ació que esttà comporta
ant un esforrç complementari per a les administracions ta
ambé
el co
omporta pe
er a les fa
amílies, justt en el mo
oment que,, precisame
ent resulta més
comp
plicat.
Cal afegir,
a
a més,
m
que l’e
esforç complementari d’aquestess famílies, de cara al curs
vinen
nt, encara serà
s
major si
s es té en compte que
e, per apliccació dels criteris dictatts pel
Depa
artament d’Ensenyam
d
ment per a l’atorgame
ent d’ajuts de menja
ador, serà molt
freqü
üent que el cost que ha
agin de sup
portar per l’ú
ús del serve
ei de menja
ador s’incrementi
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subsstancialment. I aquesta
a, en el seu
u cas, no es una qüesstió gens m
menor si es té en
comp
pte que la despesa éss ineludible
e, precisame
ent per la distància
d
de
e l’escola al
a seu
domiicili.
Així, és relativament fàcil que
q es donii la situació, per exemple, d’una ffamília de quatre
q
mem
mbres amb una
u renda mensual
m
bru
uta de 1.175
5,12 € i amb
b dos fills e
escolaritzats
s que,
entre
e menjadorr i transportt hagi de suportar
s
un
n cost mensual de 29
91,38 € , el que
implica gairebé un 25% de
d la seva renda. Pe
er sota d’aq
quest llinda
ar la situac
ció es
plica encara
a més perq
què, tot i tenir dret a ajuts
a
de menjador i/o d
desplaçame
ent, el
comp
nivell de renda disponible
d
é encara més
és
m baix.
En el
e supòsit de
e l’exemple, si la famíliia no s’hagu
ués de fer càrrec
c
del d
desplaçame
ent, la
desp
pesa seria equivalent
e
a
aproximadam
ment al 20%
% de la seva
a renda.
Vist el dictamen
n favorable a aquesta moció emè
ès pel Conssell d'Alcald
des en la sessió
s
celeb
brada en da
ata 3 de juny de 2014;
En determinade
d
es zones de
e Catalunya
a, com és el
e cas del Ripollès,
R
es dóna la sittuació
d’alu
umnes d’enssenyament obligatori que,
q
tot i es
star escolariitzats en el seu municipi de
resid
dència, han d’efectuar desplaçaments importtants, tant en
e distància
a com en te
emps,
per assistir
a
a l’escola. Mo
olt sovint aquests
a
de
esplaçamen
nts són d’una enverga
adura
similar, o fins i tot major (en alguns casos se superen els 15 quilòm
metres), als
s que
realittzen alumnes que resideixen en un municip
pi diferent al
a que està ubicat el centre
c
esco
olar. A més, és importtant destaca
ar que mollts d’aquestts desplaça
aments s’ha
an de
realittzar, totalment o parcialment, perr camins ru
urals i això comporta q
que, en cap
p cas,
es pugui
p
dispo
osar de tra
ansport esscolar col·le
ectiu. Tam
mbé cal ten
nir presentt que
deterrminats dessplaçamentss, tot i no se
er de molta
a distància, no es pot p
plantejar fer--los a
peu perquè disccorren per trams
t
de ca
arretera i es
s podria veu
ure afectada
a la segurettat de
l’alum
mnat.
Si bé
b la norm
mativa apliccable nomé
és garanteiix la gratu
uïtat del de
esplaçamen
nt de
l’alum
mnat que re
esideix en un
u municipi diferent de
el que s’ha d’escolaritz
d
zar, no és menys
m
cert que aque
esta norma
ativa també
é permet que es pu
uguin equiiparar amb
bdues
situa
acions. De fet,
f
temps endarrere,
e
a la pràctic
ca, aquesta equiparaciió ja es pro
oduïa.
Cal entendre
e
que l’equipa
aració es re
ealitzava en base al reconeixem
ment que, d’altra
d
mane
era es prod
duïa, tot i qu
ue no de dre
et sí de fet, un clar greu
uge comparatiu.
És fà
àcil entendrre que aque
est rigor en l’aplicació de
d la norma
ativa, en el sentit de no
omés
garantir la gratu
uïtat del dessplaçamentt de l’alumn
nat resident en un mun
nicipi diferen
nt del
ctual conjun
ntura econòmica. Aquesta
que està escolaritzat, estigui motivat per l’ac
situa
ació que esttà comporta
ant un esforrç complementari per a les administracions ta
ambé
el co
omporta pe
er a les fa
amílies, justt en el mo
oment que,, precisame
ent resulta més
comp
plicat.
Cal afegir,
a
a més,
m
que l’e
esforç complementari d’aquestess famílies, de cara al curs
vinen
nt, encara serà
s
major si
s es té en compte que
e, per apliccació dels criteris dictatts pel
Depa
artament d’Ensenyam
d
ment per a l’atorgame
ent d’ajuts de menja
ador, serà molt
freqü
üent que el cost que ha
agin de sup
portar per l’ú
ús del serve
ei de menja
ador s’incrementi
subsstancialment. I aquesta
a, en el seu
u cas, no es una qüesstió gens m
menor si es té en
comp
pte que la despesa éss ineludible
e, precisame
ent per la distància
d
de
e l’escola al
a seu
domiicili.
Així, és relativament fàcil que
q es donii la situació, per exemple, d’una ffamília de quatre
q
mem
mbres amb una
u renda mensual
m
bru
uta de 1.175
5,12 € i amb
b dos fills e
escolaritzats
s que,
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entre
e menjadorr i transportt hagi de suportar
s
un
n cost mensual de 29
91,38 € , el que
implica gairebé un 25% de
d la seva renda. Pe
er sota d’aq
quest llinda
ar la situac
ció es
comp
plica encara
a més perq
què, tot i tenir dret a ajuts
a
de menjador i/o d
desplaçame
ent, el
nivell de renda disponible
d
é encara més
és
m baix.
En el
e supòsit de
e l’exemple, si la famíliia no s’hagu
ués de fer càrrec
c
del d
desplaçame
ent, la
desp
pesa seria equivalent
e
a
aproximadam
ment al 20%
% de la seva
a renda.
Vist el dictamen
n favorable a aquesta moció emè
ès pel Conssell d'Alcald
des en la sessió
s
brada en da
ata 3 de juny de 2014;
celeb
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Dem
manar al De
epartamentt d’Ensenya
ament l’equiparació de
e tractamen
nt, pel
que fa al despllaçament, entre
e
l’alum
mnat residen
nt fora del municipi o
on està ubic
cat el
centrre escolar i el que, residint
r
al mateix mu
unicipi, té el
e domicili a una disttància
conssiderable de
e l’escola.
SEG
GON.- Subssidiàriamentt, demanar al Departa
ament d’En
nsenyamentt la gratuïta
at del
desp
plaçament pels
p
alumne
es d’ensenyyament oblligatori residents al municipi on estan
esco
olaritzats pe
els casos en
n què han d’assumir
d
la
a totalitat de
el cost del m
menjador es
scolar
i que
e, per la distància enttre el centrre escolar i el seu do
omicili, nece
essàriament han
d’utilitzar el servvei escolar de
d menjado
or.
TERCER.- Com
municar aquests acord
ds a la Dipu
utació de Girona
G
i al cconsell com
marcal
del Ripollès.
R

Sotm
mesa la pro
oposa d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.
OMPTE DE
ELS ACORD
DS ADOPTA
AT PER LA
A JGL
10.- DONAR CO
El Plenari Municipal es dó
óna per asssabentat dels acords adoptats p
per la Junta
a de
Gove
ern Local durant
d
el pe
eríode com
mprès entre el 14 de juliol
j
i l´1 d
de setembre
e de
2014
4, ambdós in
nclosos.
OMPTE DE
ELS DECRE
ETS D´ALCALDIA
11.- DONAR CO
El Pllenari Municcipal es dón
na per assa
abentat dels
s Decrets d´Alcaldia
d
co
ompresos entre
e
el 54
4 i el 72 de 2014,
2
ambd
dós inclososs.
12.- TORN
T
OBE
ERT DE PA
ARAULA
L´alccalde-presid
dent cedeix el torn de paraula a la
a regidora, Sra. Conce
epció Forma
atgé,
la qu
ual manifessta que, do
onat que fa
a pocs dies
s que s’ha celebrat la
a Festa Ma
ajor i
semb
bla que tot ha anat mo
olt bé, dema
ana com ha
a anat l’envvelat i si ja sse’n pot ferr una
valorració, ja que
e tot i que la Festa Ma
ajor no va coincidir
c
amb la Festa M
Major d’Olo
ot, va
veure
e que a l’en
nvelat no hi començava
a a haver-h
hi gent fins cap
c a les qu
uatre o un quart
q
de ciinc de la ma
atinada.
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El re
egidor, Sr. Jordi
J
Caparrrós dóna la
a raó a la re
egidora i li manifesta
m
que és una tema
t
al qu
ual s’hi ha donat
d
molte
es voltes però que no hi
h ha trobat solució i per aquest motiu
m
està obert a qualsevol pro
oposta. En quant
q
a les
s entrades han
h estat a
aproximadam
ment
com els altres anys.
a
La re
egidora tam
mbé deman
na si es po
oden col.loc
car els rèto
ols de “Mu
unicipi adhe
erit a
l’Asssociació de Municipis per la Inde
ependència” a les enttrades del p
poble a la qual
cosa
a, el Sr. Alca
alde respon
n que és voluntat posarr-los-hi.
El re
egidor, Sr. Sergi
S
Albrich
h posa de manifest
m
que també ess sumen a a
aquesta pettició i
que estaria
e
bé abans
a
d’aca
abar l’any, saber
s
si es posaran
p
o no.
n
També per partt del Sr. Alb
brich es possa de maniifest que se
e celebrarà els 75 any
ys de
retira
ada de les tropes
t
republicanes i ta
ambé vol sa
aber si s’ha
a pres algun
na decisió sobre
s
la co
ol.locació de
e la placa am
mb el nom dels
d
alcalde
es.
El Sr. alcalde li respon qu
ue torna a recollir la seva petició ja que é
és un tema que
enca
ara no n’han
n parlat.
El Srr. Albrich ta
ambé posa de manifesst la perillos
sitat que hi ha al carrer entre el Palau
P
de l’A
Abadia i la zona
z
del pa
arc infantil i que tot i les
s actuacions dutes a te
erme per l’e
equip
de go
overn, aque
estes no són suficientss. Recorda que
q varen demanar
d
ba
andes rugos
ses a
l’igua
al que a l’en
ntrada de le
es escoles i no s’han posat i creu
u que podriia ser una bona
b
solucció.
El Srr. alcalde exxplica que s’ha
s
actuantt col.locant senyalitzacció per tal re
eduir la velo
ocitat
dels vehicles i que
q
pel que
e fa a les bandes
b
rugoses, ja va
a comentar que en d’a
altres
pobla
acions on s’havien
s
col.locat havie
en generat problemes
p
i per tant, a
això ha prov
vocat
que encara
e
no hagin
h
decidit col.locar-n
ne enlloc.
Un altre
a
tema que comenta
a el Sr. Albrrich, és el retard
r
en less obres d’urbanització dels
carre
ers del costtat del nou CAP,
C
ja que
e fa 2 meso
os que s’esstan fent i vol saber qu
ue és
el qu
ue ha provocat aquest retard.
El Srr. alcalde no
n comparte
eix l’opinió del Sr. Alb
brich atès que
q
es vare
en adjudica
ar les
obress a final de
el mes de juliol i s’hi ha treballa
at sempre. Són obres complexes
s pel
tracta
ament que es dóna alss carrers pe
erò no considera que s’estiguin fen
nt amb reta
ard.
m
qu
ue ell no ha dit que sigui
s
una ob
bra fàcil però els mate
eixos
El Srr. Albrich manifesta
veïnss de la zon
na es queixxen de la lentitud de les mateixxes, a la qual cosa el
e Sr.
alcalde li diu que
q
ell pre
ecisament no té aqu
uesta perce
epció ja qu
ue els veïns li
maniifestes que estan contents. Preveu que aba
ans de fina
al d’any, less obres estiguin
acab
bades.
El Sr. Albrich demana
d
si en el presssupost del proper exe
ercici es po
ot preveure una
partid
da per col.lo
ocar una ba
arana en un
n tram del Camí
C
Ral qu
ue no n´ hi ha i que ara
a els
adole
escents l’uttilitzen moltt per anar-h
hi amb bicic
cleta. Dema
ana una millora en aq
quest
sentiit.
El Srr. Alcalde explica
e
que es fa el ma
ateix mante
eniment dell Camí Ral que en d’a
altres
camiins del mun
nicipi i que les barane
es de fusta que s’han col.locat e
en altres ind
drets
porte
en problemes ja que es fan malbé ràpid i precisament ara se’n
n estan retiirant.
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AJUNTAMENT DE
E LA
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
DE LES
S ABADESS
SES
Reco
oneix que si hi ha algun
n punt de risc, la baran
na és una bona
b
solució
ó però el qu
ue no
es po
ot fer és coll.ocar una barana
b
a tott el camí rall.
No havent-hi
h
m
més
assump
ptes a tracttar, l’Alcald
dia dóna pe
er acabada la sessió a les
22:15
5 hores de
e la qual s’e
estén la pre
esent acta que signa amb mi, la
a Secretària
a que
certiffico, l’Alcald
de-Presiden
nt de la Corp
poració.

Raqu
uel Costa Ig
glesias
Secrretària-Intervventora

R
i Riu
Ramon Roqué
L’Alcalde
e
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