
 
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DEL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2021 
 

 

Identificació de la sessió:   

Núm.  PLE2021000010  

Caràcter: Sessió Extraordinària 

Data: 21 d’octubre de 2021 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 20:48 h 

Lloc: Sala virtual Localmeet 

 

 

Hi assisteixen: 

Jordi Pibernat Casas, Alcalde 

Rosa M. Torns Vila, 1a Tinent Alcalde del grup municipal Junts per Anglès 

Albert Roura Ferrer, 2n Tinent Alcalde del grup municipal Junts per Anglès 

Esteve Trias Caparros, 3r Tinent Alcalde del grup municipal Junts per Anglès 

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Joan Valencia Palom, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Pere Espinet Coll, Regidor del grup municipal PAU 

Esteve Callis Prat, Regidor del grup municipal PAU 

Imma Jimenez Pla, Regidora del grup municipal PAU 

Antoni Ruiz Palma, Regidor del grup municipal PAU 

 

Amb veu i sense vot: 

Sandra Pinos Martinez, Secretària 

Leonor Martinez Lacambra, Interventora 

 

 

Han excusat la seva absència:  

Neus Moragas Fontane, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.- Aprovació inicial del Projecte de millora del ferm i obres d'urbanització 

complementàries del Carrer Ramon Fuster i Carrer Can Planes. (Núm. Exp. 

X2021001087) 

 

2.- Reconeixement compatibilitat a la Sra. Anna Jornet Puig, tècnica de projectes de 

l'Ajuntament d'Anglès. (Núm. Exp. X2021001663) 

 



 
 

 

3.- Ratificació dels estatuts del Consorci del Ter. (Núm. Exp. X2021001670). 

 

4.- Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals. (Núm. 

Exp. X2021000772) 

 

5.- Moció en defensa del territori i rebuig al projecte d'una indústria extractiva al 

municipi d'Osor. (Núm. Exp. X2021001716) 

 

6.- Aprovació inicial del Projecte d'instal·lació elèctrica pels equipaments de les Naus 

Bures de l'Ajuntament d'Anglès. (Núm. Exp. X2021001718) 

 

7.- Coordinació serveis de recollida i tractament de residus i neteja viària a la  

Diputació de Girona. (Núm. Exp. X2021001004) 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió:  

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

 

1.- Aprovació inicial del Projecte de millora del ferm i obres d'urbanització 

complementàries del Carrer Ramon Fuster i Carrer Can Planes. (Núm. Exp. 

X2021001087) 

 
Antecedents 

 

1.- Vist el “PROJECTE DE MILLORA DEL FERM I OBRES D'URBANITZACIÓ 

COMPLEMENTÀRIESDEL CARRER RAMON FUSTER I CARRER CAN PLANES“, d’iniciativa 

municipal, redactat per encàrrec de l’Ajuntament per Claudi Quera Costa Enginyer de 

camins, canals i ports (Col·legiat número: 35.127) de l’empresa ENIGEST SL, amb data 

juliol de 2021, i amb un pressupost d’execució per contracte de 493.091,20€, més 

103.549,15€ en concepte d’IVA , fent un total de 596.640,35€. ( E2021004312, de 15-

07-2021). 

El projecte té com a objectiu definir i valorar els treballs necessaris per la reparació i el  

reforç del ferm, segons la categoria de transit de projecte, en els carrers esmentats, i 

preveu un termini total d’execució de les obres de 9 mesos.  

Pel carrer Ramon Fuster: L’actuació de reforç abastarà la totalitat del carrer (260 m) 

més tram del Carrer de la Travessera que va des de la cruïlla amb Ramon Fuster a 

l’Avinguda de Santa Coloma (80 m). L’actuació serà, per tant, d’uns 340 m de longitud 

aproximada. 



 
 

 

Pel carrer Can Planes: L’actuació de reforç abastarà tot el tram situat en sòl urbà del 

carrer (300 m), més un tram del carrer de l’Avellaneda que va des de la cruïlla amb  

el carrer Can Planes al carrer de la Triassa (35 m). L’actuació serà, per tant, d’uns 335 

m de longitud aproximada. 

2.- El projecte incorpora també la relació de béns i drets afectats per l’execució de 

l’obra, amb indicació dels titulars, les superfícies i les indemnitzacions previstes per 

les ocupacions temporals, per un import de 306€. 

3.- El projecte ha estat informat favorablement pels serveis tècnics municipals en 

dates 30-06-2021 i 29.07.2021. 

4.- Vist l’informe jurídic i de tramitació favorable emès per la Tècnica d’Administració 

General en data 29.07.2021. 

 

 

Fonaments de Dret 

 

El Projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals –ROAS-. 

 

El projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que estableix l’article 233 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, aprovat 

per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i articles 125 i ss del 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques –

RGLCAP-, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és el Ple d’acord amb l’establert 

a l’article 38 ROAS i al 52.2.o) TRLMRLC com a òrgan de contractació segons allò 

establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, ja que es tracta d’un projecte que compta 

amb un pressupost que supera el 10% dels recursos ordinaris. 

 

Atès que l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya, admet la possibil itat que els òrgans 

administratius puguin delegar l’exercici de determinades competències que tinguin 

atribuïdes a favor d’altres òrgans de la mateixa administració, encara que no 

depenguin jeràrquicament, i que aquesta possibilitat de delegació també està 

regulada en l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic i que, igualment, l’article 61.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 



 
 

 

contractes del sector públic, permet la delegació en matèria de contractació per part 

dels òrgans de contractació, que a nivell local, són els previstos a la disposició 

addicional 2a. de la dita Llei. 

 

Resolució 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 

PRIMER.- APROVAR inicialment el Projecte executiu denominat “PROJECTE  DE 

MILLORA DEL FERM I OBRES D'URBANITZACIÓ COMPLEMENTÀRIESDEL CARRER 

RAMON FUSTER I CARRER CAN PLANES“, d’iniciativa municipal, redactat per encàrrec 

de l’Ajuntament per Claudi Quera Costa Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat 

número: 35.127) de l’empresa ENIGEST SL, amb data juliol de 2021, i amb un 

pressupost d’execució per contracte de 493.091,20€, més 103.549,15€ en concepte 

d’IVA , fent un total de 596.640,35€.  

SEGON.- PUBLICAR l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, al tauler 

d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web (www.angles.cat), per tal que durant el 

termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de publicació al BOP, els 

ciutadans puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. 

TERCER.- Notificar personalment aquesta resolució als propietaris dels terrenys 

compresos en l’àmbit afectat pel Projecte d’obres (Annex 8), concedint-los tràmit 

d’audiència perquè puguin presentar al·legacions durant el mateix termini. 

QUART.- Les al·legacions presentades seran informades pels serveis tècnics 

municipals, que elevaran a l’òrgan competent la proposta d’estimació o desestimació 

que procedeixi i d’aprovació definitiva del projecte d’obra pública ordinària que ens 

ocupa. 

CINQUÈ.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat 

definitivament el projecte, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits necessaris 

per a la seva publicació. 

SISÈ.- Sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua com administració afectada 

per llurs competències sectorials. 

SETÈ.- L’aprovació definitiva del projecte durà implícita la declaració d’utilitat pública i  

la necessitat d’ocupació dels terrenys afectats per les ocupacions temporals. 

VUITÈ.- Comunicar el present acord a les companyies de serveis afectats pel projecte 

pel seu coneixement i efectes oportuns. 



 
 

 

INTERVENCIONS 

Sr. Espinet: Ens hem volgut baixar plànols i són més de 300 pàgines, el meu ordinador 

no l’ha pogut baixar. 

S’ha tingut en compte el clavegueram, voreres, aigua, llum i les proteccions del 

Rissec? 

Sr. Roura: No 

Sr. Espinet: És una llàstima que no estingui en compte el clavegueram, voreres, aigua, 

llum i proteccions del Rissec, però tot i això, hi votarem a favor. 

Sr. Alcalde: Tirarem endavant les proteccions, Ens ho estem mirant, hem de trobar una 

solució òptima. 

 

VOTACIONS 

 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

Esteve Trias Caparros, David Bohigas Vilalta, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez Berenguer 

i Joan València Palom PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Antoni Ruiz Palma i 

Imma Jiménez Pla. 

 

 

 

 

2.- Reconeixement compatibilitat a la Sra. Anna Jornet Puig, tècnica de projectes de 

l'Ajuntament d'Anglès. (Núm. Exp. X2021001663)  

 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER.- Vista la instància presentada per la Sra. Anna Jornet Puig de data 6 

d’octubre de 2021 amb número de registres d’entrada RE: E2021006094 on sol·licita 

la compatibilitat de les activitats de fotògrafa i editora autònoma amb el 

desenvolupament de la recent contractació laboral.  

 

SEGON.- Vist el Decret número 1061 de data 4 d’octure de 2021 que aprova: 

“Contractar a la Sra. Anna Jornet Puig amb DNI 40355965G com a tècnica de 

projectes, subgrup A2, tècnica coordinadora de l’operació de desenvolupament del pla 

de treball previst, en el marc de la subvenció PECT FEDER Girona Patrimoni Actiu, 

mitjançant contracte laboral temporal vinculat a l’obra o servei subvenció PECT 

FEDER, a comptar des del 4 d’octubre de 2021 i fins el 31 de desembre de 2022, 

sens perjudici de l’ampliació que es pugui acordar cas que s’aprovi la pròrroga del 

projecte en cas d’ampliació del termini d’execució del projecte subvencionat i en tot 

cas, sense sobrepassar el límit establert legalment per aquest tipus de contracte que 

és de tres anys.  

El 80% de la jornada estarà destinada a les tasques de desenvolupament del projecte 

PECT FEDER Girona Patrimoni Actiu. 



 
 

 

El 20% restant de la jornada anirà destinat a les altres tasques de caire municipal 

d’acord amb les tasques descrites a les bases que regeix el present procés selectiu. 

Aquesta contractació està cofinançada dins dels projectes d’especialització i 

competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als qual s’atorga la 

subvenció amb un 50% de la despesa elegible amb càrrec al programa operatiu 

FEDER de Catalunya 2014-2020 i el 25% de la despesa elegible de la Diputació de 

Girona, com a entitat coordinadora del PECT FEDER “Girona, patrimoni actiu”.” 

 

TERCER.- Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 13 d’octubre de 

2021 i que obra a l’expedient.  

 

Legislació aplicacable 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 

Administracions Públiques.  

 

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 

l’administració de la Generalitat.  

 

L’òrgan competent per dictar la present resolució, és el Ple de la corporació, d’acord 

amb l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim 

Local, ja que segons l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat, que 

estableix que “En l'àmbit de les corporacions locals, la competència per a fer les 

declaracions de compatibilitat correspon al ple de la corporació 

 

Resolució 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD:  

 

PRIMER.- Atorgar la compatibilitat a la Sra. Anna Jornet Puig, tècnica de projectes de 

l’Ajuntament d’Anglès perquè pugui desenvolupar en règim d’autònoma l’activitat de 

fotògrafa i editora. 

 

El reconeixement de la compatibilitat queda supeditat a les següents condicions 

extintives en cas d’incompliment: 

 

- Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i 

horaris de la interessada i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de 

lloc en el sector públic. 

 

- La treballadora no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per l'exercici de 

l'activitat mercantil, industrial o professional. 

 

SEGON.- Notificar el següent acord a la interessada.  

 



 
 

 

TERCER.- Comunicar aquesta resolució als representants legals dels treballadors i a la 

cap del servei.  

 

 

VOTACIONS 

 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

Esteve Trias Caparros, David Bohigas Vilalta, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez Berenguer 

i Joan València Palom PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Antoni Ruiz Palma i 

Imma Jiménez Pla. 

 

 

 

 

3.- Ratificació dels estatuts del Consorci del Ter. (Núm. Exp. X2021001670).  

 
Assumpte: Resolució d’esmena d’error aritmètic  

Error de transcripció en la redacció de la Ratif icació dels estatuts del Consorci del Ter  

 

Antecedents 
 

1. L’any 1998 es va constituir el Consorci Alba-Ter, ens integrat per diverses entitats 

locals amb les finalitats que es recullen als estatuts el conjunt de les quals té com a 
element comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de possibilitar unes actuacions de 

planificació, promoció i altres iniciatives vinculades al riu coordinades entre tots els 

municipis de la vora del riu i de la seva àrea d’influència en tot el seu recorregut 
superant les limitacions que comportarien les actuacions aïllades per part de cada 

municipi.  

 
2. Després de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), norma que va obligar a 

una adaptació dels estatuts dels Consorcis, i en el cas concret dle Consorci del Ter a 
l’adscripció del Consorci a un dels ens que en formen part (DA 20 Llei 30/1992 en la 

redacció donada per la LRSAL). En el cas d’aquest Consorc i, es va proposar 
l’adscripció a l’Ajuntament de Girona  atenent a la major aportació anual i, alhora, a la 

major població d’aquest ens local.  

 
3. Amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic es recollí part del redactat de la LRSAL en els articles 118 i següents, 

conservant així la necessitat d’adscripció a un ens territorial. 
 

4. Amb l’acceptació per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva com a membre del 
Consorci i davant de la necessitat de modificació de l’article 2 dels estatuts als efectes 

d’incorporar dit Ajuntament, s’ha procedit a modificar altres articles dels estatuts amb 

diferents finalitats: 
 



 
 

 

a. Modificació de l’article 1 que consisteix en la substitució d’aquella normativa 

derrogada. 

En efecte, d’acord amb el nou redactat s’ha suprimit tot allò que feia 

referència a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’administració local atès que fou derogada per la Llei 

40/205, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

b. Modificació de l’article 2 que consisteix en una millor redacció de l’apartat 

primer, la inclusió del municipi de Cassà de la Selva com a ens consorciat, en 

el paràgraf segon, així com també la modificació del dret de vot dels Consells 

Comarcals, arran de l’acord de l’Assemblea de data 20 de juliol de 2021.  

c. Modificació de l’article 12 que consisteix en una millor redacció del paràgraf 

segon en relació a la composició del Consell de Govern, on es suprimeix la 

limitació de dos representants d’organismes radicats en un mateix municipi.  

d. Modificació de l’article 23 que consisteix en incloure la figura de la  tresoreria 

del Consorci, omesa fins a la data, per tal de donar compliment al Reial Decret 

128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 

d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.  

e. Modificació de l’article 27 que consisteix en efectuar la remissió de l’annex en 

relació a les aportacions dels Consells Comarcals, i aclariment en relació als 

increments de les quotes. 

f. Modificació de l’annex dels estatuts consistent en especificar les quotes dels 

ajuntaments i dels consells comarcals consorciats. 

 

5. En data 29 de setembre de 2021 es va procedir a l’aprovació de la modificació dels 

estatuts vigents publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 30 de 
setembre de 2020 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de 

setembre de 2020. 

 
6. Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 13 d’octubre de 2021.  

 

7. Vist l'esmena presentada per l'alcalde d'acord amb l'escrit efectuat en data 20 

d'octubre de 2021 per part del Consorci del Ter on es posa de manifest que en la 

redacció dels estatuts s'ha detectat un error en la transcripció a la fórmula pel càlcul 

de la quota dels Consells Comarcals, es procedeix doncs, a la rectificació de l'error 

aritmètic en el redactat de la proposta informada per la Comissió Informativa, d'acord 

amb l'article 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel què s'aprova el 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  

 
 
Fonaments de dret:  

 

I. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins 

d’interès comú. 
 

II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) 



 
 

 

preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i 
els estatus. 

 

III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i 

per tant amb un major detall aquests ens. Concretament, l’article 322 del Reglament 
relatiu a la modificació dels estatuts del consorci  preveu que s’adopta amb l’acord 

previ del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les 

administracions i altres entitats consorciades i acordada  amb les mateixes formalitats 
per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents.  

 

IV. Els articles 118 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim juríd ic del 
sector públic que regulen el règim jurídic dels Consorcis. 

 
V. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre 

legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 

ROAS. 
 

VI. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria 

qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots 
aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció 

municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret 

legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic 
dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 128/2018. 

 

VII. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió 
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò  que 

determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres, 

del ROF. 
 

D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, previ dictamen de la 
comissió informativa corresponent, l’adopció dels següents:   

 

ACORDS: 
 

PRIMER. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova denominació 

Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per acord plenari del passat 
2 d’octubre, d’acord amb el text que figura adjunt.  

 
SEGON. Comunicar aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova denominació 

Consorci del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el 

seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a 
l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals.  

 

TERCER. Nomenar el següent representant de la corporació a l’organisme que es detalla a 
continuació: 

 

ORGANISME CÀRREC REPRESENTANT 

Consorci del Ter Representant Jordi Pibernat Casas 



 
 

 

 

QUART. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde de l’Ajuntament 
d’Anglès, il·lm. Sr. Jordi Pibernat Casas, a signar tots i cada un dels documents necessaris per 

a dur a terme els anteriors acords. 

 
No obstant, el Ple decidirà. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

ANNEX 
 

ESTATUTS  

 
“CONSORCI DEL TER”  

 
TÍTOL I. -  DISPOSICIONS GENERALS  

 

Art .1. -  Creació del Consorci i adaptació estatutària.  
 

Amb la denominació CONSORCI DEL TER (abans CONSORCI ALBA-TER), es constituí el 

desembre de 1998 un consorci (que s’adapta amb efectes 01/01/2015) a l’empara del que 
preveuen els arts. 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 

269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei municipal i del règim local de Catalunya; arts. 312 a 324 del Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny i els articles 

118 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el present 
consorci constituït adapta el seus estatuts per l’acompliment de les finalitats que 

s’assenyalen. 

 
.En compliment del que disposa l’esmentada Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic, l’administració pública a què s’adscriu el Consorci del Ter és l’Ajuntament de 
Girona, atenent a la major aportació anual i alhora a la major població d’aquest ens 

consorciat. 

 
En l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà als criteris normatius de prioritat previstos a 

l’esmentada norma en la forma que allí s’hi preveu i es referirà en qualsevol cas  al primer dia 

de l’exercici pressupostari. 
 

L’adscripció a l’Ajuntament de Girona i d’acord amb l’esmentada Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 

determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració 
d’adscripció, sens perjudici de la subjecció per mandat legal a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 

d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 

El control intern preceptiu previ, o fiscalització prèvia, dels actes susceptibles de produir drets 

o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, serà exercit pels interventors 
nomenats segons l’article 23 d’aquests estatuts i per delegació de l’Administració 

d’adscripció, essent en tot cas responsabilitat d’aquesta portar a terme una auditoria dels 

comptes anuals. Els consorcis han de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el 
compte general de l’Administració Pública d’adscripció. 

 
Art .  2. -  Naturalesa i personalitat jurídica. 

 

El Consorci del Ter és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per 
l’acompliment dels seus fins i de durada indefinida. El Consorci fou constituït a l’any 1998, per 

7 ajuntaments promotors de la conca del Ter. 

 
Avui en formen part els ajuntaments de: Amer, Anglès, Bescanó, Bordils, Brunyola i Sant Martí 

Sapresa, Campdevànol, Campelles, Campllong, Camprodon, Canet d’Adri, Cassà de la Selva, 
Celrà, Cervià de Ter, Colomers, Flaçà, Foixà, Fontanilles, Fornells de la Selva, Girona, Gualta, 

Gurb, Jafre,La Cellera de Ter, La Tallada d’Empordà, L’Esquirol, Les Lloses, Les Masies de 

Roda, Les Masies de Voltregà, Llanars, Manlleu, Molló, Montesquiu, Orís, Osor, Pals, Pardines, 



 
 

 

Quart, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Riudellots de la Selva, Roda de Ter, Salt, Sant Aniol de 
Finestres, Sant Gregori, Sant Hilari Sacalm, Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de Mollet, 

Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Sant Julià de Ramis, Sant Martí de Llémena, 

Sant Pau de Segúries, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, 
Sarrià de Ter, Serra de Daró , Setcases, Susqueda, Tavèrnoles, Tavertet, Torelló, Torroella de 

Montgrí, Ullà, Ultramort, Verges, Vic, Vilallonga de Ter, Vilanova de Sau, Vilobí d’Onyar, i, 
finalment, , els Consells Comarcals del Ripollès, d’Osona, de La Selva, del Gironès i del Baix 

Empordà. 

 
Tanmateix i en congruència amb els seus fins, podrà ser ampliat amb la incorporació per 

l’adhesió de qualsevol ajuntament i/o administració pública tant de caràcter institucional com 

de base territorial amb competències sobre la conca del riu Ter que mostri un interès comú 
amb les finalitats pròpies del Consorci del Ter, així com per l’adhesió de qualsevol entitat 

privada sense afany de lucre que posi de manifest un interès concurrent amb les finalitats 
pròpies del Consorci del Ter. 

 

Art  3.-  Seu Social.  
 

El Consorci del Ter tindrà el seu domicili social a la seu de l’Ajuntament de Girona, el qual té el 

domicili a la Plaça del Vi número 1, 17001 de Girona, com a administració d’adscripció. 
 

Art .  4. -  Règim jurídic.  
 

El Consorci en tant que Entitat Pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per 

temps indefinit, es regeix per aquests Estatuts, pel Reglament Intern que concreti 
l’organització, funcionament i l’ordenació de les diverses activitats, i supletòriament, per les 

disposicions legals que li siguin aplicables en atenció al caràcter local del Consorci del Ter. 

 
Art .  5. -  Finalitats del Consorci.   

 

Constitueixen les finalitats del Consorci del Ter: 
 

1) Activitats que tenen per objecte l’estudi i planificació integral de la conca  fluvial del riu Ter. 
2) Potenciar el desenvolupament territorial a nivell turístic, econòmic, patrimonial, natural i 

social, a través d’accions i projectes amb els municipis que l’integren, de forma transversal i 

global al llarg del riu Ter, així com dinamitzar la Ruta del Ter i les rutes dels seus afluents. 
3) La determinació, coordinació i execució de totes les accions de desenvolupament de la 

conca fluvial del riu Ter que sorgeixin a partir dels projectes o accions esmentades o d’altres 

iniciatives locals o supra-locals. 
4) La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de 

cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis. 
5) En general, promoure i col·laborar en totes aquelles activitats conduents al 

desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva capçalera al Ripollès fins a la 

seva desembocadura a l’Empordà, vetllant per la conservació i millora de tot l’àmbit, sota 
criteris de millora de la qualitat natural i de vida i d’acord amb paràmetres de sostenibilitat. 

 

Aquests objectius s’han d’entendre subordinats a l’exercici de les competències que en cada 
àrea (urbanisme, economia, agricultura, medi ambient, etc.) la llei atribueix a cadascuna de 

les administracions implicades en l’àmbit territorial de la conca i no s’hi inclou, en principi, la 
planificació hidrogràfica que correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua. Qualsevol actuació de 

desenvolupament dels objectius que afectin a les competències de l’Agència Catalana de 



 
 

 

l’Aigua requeriran l’informeprevi de la mateixa o, si s’escau, la seva autorització 
administrativa.  

Les finalitats del Consorci podran ser portades a terme o bé pel propi ens, o bé per altres 

persones o entitats mitjançant les formes de gestió de serveis establertes per la legislació de 
règim local. 

 
S’incentivarà així mateix la participació privada, fonamentalment de caràcter econòmic, en les 

activitats i projectes del Consorci. 

 
Art .  6. -  Atribucions del Consorci.  

 

En exercici de la seva plena capacitat jurídica de dret públic i privat, el Consorci per mitjà dels 
seus òrgans de representació assumeix particularment les atribucions següents:  

a) La capacitat d’organitzar-se internament, creant, modificant o suprimint els diversos 
serveis i establint la seva estructura i el seu règim de funcionament. A aquest efecte, 

el Consorci pot aprovar els reglaments de règim intern que consideri necessaris.  

b) La capacitat tributària referida exclusivament a l’establiment de preus públics, taxes i 
contribucions especials. 

c) La capacitat de programació i planificació de la seva activitat. 

d) L’exercici de la prerrogativa d’execució forçosa i sancionadora així com la de revisió 
d’ofici de llurs actes i acords. 

e) L’adscripció del personal, la redacció del projectes, les obres, els serveis i els 
subministraments que siguin adients.  

f) Portar a terme l’activitat financera, concertar les operacions de crèdit o endeutament i 

emetre les obligacions amb aval o sense. 
g) Adquirir, posseir, disposar, arrendar i administrar tota mena de béns immobles i 

mobles, com també gravar-los, hipotecar-los, constituir penyora o altres garanties 

exercint les facultats d’investigació, atermenament i recuperació d’ofici dels seus 
béns. 

h) Acceptar llegats, herències, donacions pures o oneroses, subvencions i ajuts 

provinents de persones públiques, privades físiques o jurídiques. 
i) L’exercici de les accions judicials i administratives que calguin en defensa dels seus 

interessos. 
j) En general assumir obligacions i exercir drets portant a terme les accions previstes a la 

llei inherents a ens amb plena capacitat jurídica i d’obrar. 

 
Art .  7. -  Admissió de nous membres.  

L’admissió de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que vulguin 

col·laborar en la consecució dels seus objectius, efectuant aportacions i/o prestant serveis, 
requerirà, l’acompliment de les formalitats legalment establertes i en especial les que regulen 

la concreció de la voluntat dels ens que pretenguin la integració al Consorci i l’acord de 
l’Assemblea General amb el quòrum pertinent, d’acord amb el procediment previst  en aquests 

Estatuts i que podrà ser formalitzat en un conveni d’adhesió on s’especificaran les condicions 

d’integració, les obligacions adquirides, així com l’acceptació dels presents Estatuts.  
 

Art .  8. -  Règim Legal aplicable.  

 
El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel seu Reglament de Règim intern quan s’hagi 

adoptat, i en allò no previst, per les disposicions de caràcter general aplicables al 
funcionament d’aquests ens i a la normativa de règim local. 

 

TÍTOL II .  ÒRGANS DEL CONSORCI.  



 
 

 

 
Art .  9. -  Òrgans de govern i de gestió.  

El Govern del Consorci correspon a: 

1) L’Assemblea General. 
2) El Consell de Govern. 

3) El/la President/a. 
4) Els/les Vice-presidents/es. 

5) El/la Gerent/Director/a i/o els/les Directors/es tècnics/es. 

 
CAPÍTOL I.  DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI.  

 

Art .  10. - L’Assemblea General, és l’òrgan superior del Consorci i n’assumeix la més alta 
representació ostentant les següents atribucions: 

 
a) Fixar l’orientació general de les funcions del Consorci dins dels objectius que es proposa 

realitzar i l’aprovació conseqüent d’un pla general i de plans anuals que s’han de reflectir al 

pressupost, l’aprovació i modificació del qual també li correspon així com la plantilla de 
personal del Consorci. 

b) L’aprovació anual del balanç de situació, del compte general així com el quadre de 

finançament anual del pressupost i demés estats que resultin obligats pel règim econòmic, 
pressupostari i comptable que li és d’aplicació. 

c) Aprovar la memòria anual d’activitats presentada per la Gerència/Direcció amb el vist-i-plau 
del Consell de Govern. 

d) L’aprovació del Reglament de règim intern. 

e) Nomenar els membres del Consell de Govern. 
f) Concertar operacions de crèdit sempre que superin els límits establerts pel Consell de 

Govern. 

g) Aprovar l’admissió o separació de nous membres del Consorci, fixant-ne la participació 
econòmica si s’escau. 

h) Establir les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeix i aprovar-ne els seus 

reglaments. 
i) Modificar aquests Estatuts i els Reglaments de que s’hagi dotat el Consorci, a proposta del 

Consell de Govern. 
j) Deliberació i acord sobre altres qüestions de caràcter general que afectin a les finalitats i 

objectius del Consorci. 

k) Proposar a les entitats consorciades la dissolució i liquidació del Consorci. 
l) En general, totes les que la normativa de règim local estipula com de competència del Ple 

Municipal i no hagin estat delegades al Consell de Govern o que en aquests Estatuts no són 

específicament atribuïdes a algun altre òrgan del Consorci. 
 

Art .  11. - Membres que formen l’Assemblea General.  
 

11.1 - L’Assemblea General del Consorci està formada per un/a representant de cada 

ajuntament o ens consorciat.  
 

11.2.- Els/les membres de l’Assemblea General són nomenats i substituïts lliurement per les 

entitats integrants del Consorci coincidint amb el nomenament de representants dels ens 
locals als diferents organismes com a conseqüència de les eleccions locals o  llurs 

modificacions posteriors. Els/les representants dels municipis en els òrgans de govern del 
Consorci hauran de ser necessàriament membres electes de les respectives corporacions. 

Quan la representació d’un ens vingui donada pel caràcter electiu del càrrec dins d’aquell, el 

nomenament i el cessament hauran de tenir en compte necessàriament aquest caràcter.  



 
 

 

 
La durada màxima del mandat serà de 4 anys i podrà ser successivament renovat per 

períodes de temps iguals. 

 
Això no obstant, un cop s’hagin produït les eleccions locals i de forma excepcional, els òrgans 

de govern del Consorci seguiran en funcions i en règim d’administració ordinària, fins la seva 
renovació per part de l’Assemblea General. 

 

11.3.- L’Assemblea General elegirà, d’entre els seus membres, un/a President/a i tres vice-
presidents/es que substituiran, indistintament, al/la President/a en casos d’absència, vacant 

o malaltia. 

 
11.4.- Es podrà delegar el vot per cada sessió de l’Assemblea General.  

 
11.5.- No podran exercir el dret a vot a l’Assemblea General els ens que no estiguin al corrent 

de les seves obligacions econòmiques amb el Consorci. 

 
11.6.- L’Assemblea General celebrarà una sessió anual com a mínim i es reunirà amb caràcter 

extraordinari a instància del/de la President/a, del Consell de Govern o d’una tercera part dels 

seus membres. 
 

L’Assemblea General tindrà lloc a la seu social del Consorci o local habilitat per l’Administració 
d’adscripció en qualsevol localitat corresponent als ens consorciats.  

 

L’Assemblea General podrà delegar en altres òrgans del Consorci les competències atribuïdes 
estatutàriament o legalment amb les limitacions previstes a la normativa de règim local. 

 

CAPÍTOL II .  DEL CONSELL DE GOVERN.  
 

Art. 12.- El Consell de Govern del Consorci és un òrgan executiu de caràcter desconcentrat que 

es composa de 12 membres. 
 

Els membres del Consell seran: 
. El/la President/a del Consorci. 

. Els/les tres vice-presidents/es del Consorci. 

. 8 membres elegits per l’Assemblea General 
 

La composició del Consell de Govern haurà de tenir en compte que, per tal de garantir la 

proporcionalitat territorial. L’Ajuntament que tingui un representant al Consell de Govern, 
podrà designar un substitut d’aquest representant. 

El vot al si del Consell serà delegable i, en cas d’empat, correspondrà al/la President/a 
l’exercici del vot de qualitat. 

 

Tindrà també la condició de membre del Consell de Govern, però sense dret a vot i sempre 
que hagi estat contractat o nomenat, el/la Gerent/Director/a.  

 

Art .  13. - El Consell de Govern del Conso rci t indrà les atribucions següents:  
 

a) Fixar les activitats del Consorci d’acord amb les seves finalitats establint les línies mestres 
del treball que s’han reflectit, si és el cas, al Pla Anual aprovat per l’Assemblea General i 

d’acord amb les seves instruccions. 

b) Portar a terme els acords adoptats per l’Assemblea General. 



 
 

 

c) Determinar els recursos propis de caràcter tributari amb les limitacions legalment 
establertes i desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost anual aprovat.  

d) Aprovar els projectes d’obres, instal·lacions i serveis i la seva contractació. 

e) Contractar obres, serveis, subministraments i altres contractes administratius i privats dins 
dels límits legals establerts i fins el 25% dels recursos ordinaris i fins a un màxim de 100.000 

€.  
f) Fixar els criteris d’ordenació de pagaments que es recolliran específicament a les bases 

d’execució del pressupost o en altres directrius de caràcter intern.  

g) Acordar la realització d’activitats i la prestació de nous serveis relacionats amb les finalitats 
del Consorci i establir les contraprestacions a percebre. 

h) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci d’acord amb els percentatges 

legalment establerts. 
i) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorc i, proposar l’aprovació de la 

plantilla de personal, així com les seves modificacions i retribucions.  
j) Aprovar la celebració de tota mena de convenis i contractes.  

k) La realització de les facultats delegades per l’Assemblea General. 

l) Nomenar al Secretari o a la Secretària i a l’Interventor/a del Consorci.  
m) Nomenar al/la Gerent/Director/a i als/a les director/es de projectes.  

n) Adscriure el personal del Consorci d’acord amb la plantilla aprovada per l’Assemblea 

General. 
o) L’exercici d’accions judicials i administratives en defensa dels interessos del Consorci.  

p) Informar als òrgans competents dels ens integrats i elevar-los les propostes que requereixin 
la seva aprovació. 

q) Qualsevol altra no atribuïda expressament als altres òrgans del Consorci i que legalment 

s’assimilin a competències assumibles per un òrgan executiu.  
 

Art. 14.- El Consell de Govern es reunirà en sessió ordinària un cop cada trimestre i en sessió 

extraordinària a petició d’una tercera part dels seus membres o sempre que ho decideixi el/la 
President/a. 

 

Les sessions del Consell de Govern poden tenir lloc a la seu social o a les seus operatives així 
com als locals habilitats en qualsevol localitat corresponent als ens associats.  

 
Art. 15.- El Consell de Govern podrà aprovar la constitució de Comissions Especials on primi la 

participació de persones amb un alt grau de coneixements tècnics, per tal d’estudiar 

problemes concrets i proposar-ne una solució que sempre serà adoptada per l’òrgan que 
competencialment tingui atribuïda la facultat decisòria. 

 

El Consell de Govern podrà delegar en altres òrgans del Consorci les competències atribuïdes 
estatutàriament amb les limitacions previstes a la normativa de règim local.  

 
Es pot crear el Consell de Participació que és un òrgan de consulta on es podran integrar un 

representant nomenant per qualsevol entitat pública o privada com ara: comunitats de 

regants, associacions diverses, empreses i institucions públiques vinculades especialment a 
l’àmbit del riu Ter i que, sense formar part del Consorci, s’hi hagi vinculat mitjançant conveni 

de col·laboració. La integració al Consell de Participació s’aprovarà pel Consell de Govern del 

Consorci. 
 

CAPÍTOL II I .  RÈGIM DE FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS.  
 

Art. 16.- Règim de sessions dels diversos òrgans del Consorci. La convocatòria de les reunions 

de l’Assemblea o del Consell de Govern així com de les Comissions Especials que es 



 
 

 

poguessin determinar, es farà mitjançant escrit adreçat al domicili de cada membre, amb 4 
dies d’antelació a la data de la reunió i contindrà l’ordre del dia, fora del qual no es podran 

prendre acords, llevat de la declaració d’urgència acordada amb el vot favorable de la majoria 

absoluta, juntament amb l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària immediatament anterior. 
 

En casos d’urgència la convocatòria es farà, almenys, amb 24 hores d’anticipació, mitjançant 
qualsevol procediment del qual en quedi constància. Així mateix, el Consell de Govern o 

qualsevol altra comissió podran celebrar sessió, si estant reunits per qualsevol motiu, així ho 

decidissin per unanimitat tots els seus membres. 
 

Art. 17.- L’Assemblea General, el Consell de Govern o altre òrgan del Consorci es constitueix 

vàlidament amb la presència del terç dels seus membres. Aquest quòrum s’ha de mantenir 
durant la sessió. En tot cas, serà necessària la presència del/ de la President/a i del Secretari 

o Secretària o dels qui legalment els substitueixin. 
 

Els acords es prendran per majoria dels membres assistents. En cas d’empat decidirà el vot 

de qualitat del/de la President/a. Caldrà majoria qualificada per a la vàlida adopció dels 
acords en aquelles matèries que la requereixin d’acord amb la normativa de règim local.  

 

CAPÍTOL IV. DEL/LA PRESIDENT/A I DELS/LES VICEPRESIDEN TS/ES DEL CONSORCI.  
 

Art .  18. - Corresponen al/la President/a del Consorci i del Consell de Govern les següents 
atribucions: 

a) Exercir la representació institucional del Consorci 

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir amb el seu vot de qualitat 
els empats que es poguessin produir en les segones votacions de les propostes. 

c) Exercir les accions en defensa dels interessos del Consorci, en cas d’urgència i donant-

ne compte al Consell de Govern en la primera sessió que celebri.  
d) Exercir la supervisió i vigilància de totes les activitats i serveis del Consorci en execució 

del Pla Anual aprovat per L’Assemblea General.  

e) Exercir les facultats que li pugui delegar l’Assemblea General o el Consell de Govern.  
f) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords i dictar 

les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment. 
g) Elevar al Consell de Govern i a l’Assemblea General la documentació i els informes que 

cregui oportuns. 

h) Aprovar la liquidació del pressupost donant-ne compte al Consell de Govern. 
i) Totes aquelles que li puguin delegar els altres òrgans de Govern del Consorci i totes 

aquelles que la normativa de règim local atribueix a l’Alcalde/essa.  

 
Art .  19. - Els/les Vice-presidents/es del Consorci en nombre de tres, formen part del seu 

Consell de Govern, són nomenats/des per l’Assemblea General d’entre els seus membres i 
substitueixen al/la President/a, sense cap preeminència de cap tipus.  

El/la President/a podrà delegar en altres òrgans del Consorci les competències atribuïdes 

pels estatuts amb les limitacions previstes a la normativa de règim local. 
 

CAPÍTOL V. DE LA GERÈNCIA/DIRECCIÓ.  

 
 Art .  20. - El Consorci podrà comptar amb un/a Gerent/Director/a. 

 
Art .  21. - Són funcions i activitats pròpies del/de la Gerent/Director/a les següents:  

a) La gestió general del Consorci i la coordinació dels serveis assumits. 



 
 

 

b) Representar el Consorci davant de les Administracions Públiques, institucions, entitats i 
particulars, excepció feta de la representació institucional al més alt nivell que correspon 

al President/a.  

c) Exercir les funcions de cap de personal i director/a dels serveis administratius, elevant 
al Consell de Govern les propostes de nomenament i d’acomiadament  de tot el personal al 

servei del Consorci, llevat dels/les directors/es tècnics/ques. 
d) Desenvolupar la gestió econòmica del Consorci, elaborant la proposta de pressupost, 

inventari, balanços i liquidació del pressupost de l’entitat.  

e) Elevar anualment al Consell i a l’Assemblea la memòria anual d’activitats del Consorci 
.f) Coordinar l’actuació dels/de les directors/es dels projectes. 

g) Preparar la documentació que s’ha de posar a la consideració del Consell de Govern i 

de l’Assemblea General. 
h) Formular al/la President/a les propostes d’acord que cregui oportunes per la bona 

marxa del Consorci per tal de que siguin elevades als òrgans de decisió que pertoqui.  
i) Rendir comptes de la seva gestió davant del Consell de Govern i l’Assemblea General. 

j) Impulsar directament totes les activitats del Consorci, exercint la supervisió dels serveis i 

les accions empreses d’acord amb els plans d’actuació i els acords aprovats.  
k) Totes les que puguin ser delegades per altres òrgans del Consorci.  

 

CAPÍTOL VI. DELS/DE LES DIRECTORS/ES TÈCNICS.  
 

Art .  22. - El Consorci, a través del seu Consell de Govern, podrà comptar amb els/les 
Directors/es de Tècnics que calgui per tal de desenvo lupar l’acció sectorial. En el cas de que 

no es disposi de la direcció, els/les directors/es tècnics assumiran les funcions que li són 

atribuïdes al capítol V en l’àmbit de llurs responsabilitats. 
 

Els/les directors/es tècnics/ques seran els responsables del control i impulsió tècnica de 

totes les accions atribuïdes a la seva àrea. El seu règim contractual s’assimila al que s’ha 
previst per la figura del/de la director/a. Participaran amb veu però sense vot a totes les 

sessions del Consell de Govern en què siguin convocats i respondran de la seva actuació 

directament davant del Consell de Govern del Consorci del Ter.  
 

TÍTOL II I .  PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI.  
 

Art .  23. - El Consorci estarà assistit per un/a Secretari/a, per un Interventor/a, i per un 

tresorer, nomenats/des pel Consell de Govern d’entre els Secretaris/es i Interventors/es i 
tresorers/res en exercici dels ens consorciats o, excepcionalment, per un funcionari TAG en 

servei actiu igualment en un dels ens consorciats. Aquests funcionaris actuaran per delegació 

de les respectives Secretaria,Intervenció i Tresoreria de l’ens d’adscripció. Les funcions de 
secretaria, intervenció i tresoreria podrien recaure sobre una o més persones. 

 
El Secretari o Secretària assistirà amb veu però sense vot a les reunions de l’Assemblea 

General i del Consell de Govern i aixecarà les actes corresponents. Així mateix, l’interventor/a, 

tresorer/a podrà assistir a les sessions de l’Assemblea General i del Consell de Govern amb 
veu però sense vot. 

 

Art. 24.- El personal al servei del Consorci, s’integrarà en la plantilla aprovada per l’Assemblea 
General, en la qual constarà el nombre, classificació, categoria, funcions i retribucions dels 

llocs de treball. 
 

El personal al servei dels consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una 

reassignació de llocs de treball de les administracions participants, amb el seu règim jurídic 



 
 

 

de l’Administració Pública d’adscripció i amb retribucions que en cap cas poden superar les 
que aquella estableix per a llocs de treball equivalents. 

 

 El personal propi del consorci abans de l’adaptació normativa operada per raó de la Llei 
27/2013 (LRSAL) s’adscriu amb efectes de l’01/01/2015 a l’Administració Pública a la que 

queda adscrit el Consorci, i mentre sigui efectiva aquesta adscripció. 
 

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMICO-FINANCER.  

 
Art .  25. - El Patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, 

quedarà reflectit al corresponent inventari que revisarà i aprovarà el Consell de Govern de 

forma anual. 
 

Art .  26. - Per la realització dels objectius, el Consorci disposarà de recursos:  
 

. Rendiments dels serveis que presti. 

. Aportacions de les entitats consorciades. 

. Subvencions, ajudes, herències i donatius. 

. Productes del seu patrimoni. 

. Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d’acord amb les lleis.  
 

Els recursos de que ha de ser dotat el Consorci per atendre les despeses de funcionament 
s’aportaran amb subjecció als percentatges de participació pactats per a cada ens consorciat, 

d’acord amb els criteris generals definits per l’Assemblea General i concretats en cada 

conveni d’adhesió. 
 

Art. 27.- Amb caràcter general es fixa una aportació anual per cadascun dels ens consorciats 

per l’import que figura en annex i que atèn als trams poblacionals en el cas d’ajuntaments. 
Aquesta aportació podrà ser revisada anualment per l’Assemblea General per acord  de 

majoria simple, sens perjudici de la delegació en el Consell de Govern. En qualsevol cas, el 

Consell de Govern podrà revisar les quanties de les aportacions inferiors o superiors al 10% 
anual. Aquestes aportacions es consideraran a tots els efectes legals com a ingressos públics. 

En el cas dels Consells Comarcals aquests gaudiran de veu i vot i realitzaran l’aportació anual 
que es calcularà segons es determina a l’annex. 

Les quanties fixades en l’annex dels estatuts referents a les aportacions dels ens consorciats 

s’incrementaran anualment en funció de la variació a l’alça de l’ IPC de Catalunya que 
dictamini l’INE o organisme equivalent que el substitueixi.  

 

Art .  28. - Tot servei prestat pel Consorci del Ter ha d’orientar-se a la seva autofinanciació i, 
conseqüentment a la progressiva absorció dels conjunt de costos d’amortització , 

funcionament i manteniment. La gestió econòmica dels serveis ha d’orientar -se, per tant, a la 
progressiva reducció de les aportacions de les entitats consorciades, fins a la seva supressió, 

si és possible, amb la formació de reserves convenients pel desenvolupament de les activitats 

pròpies del Consorci. 
 

Art .  29.- Els béns de domini públic i els patrimonials que els membres del consorci li 

adscriguin, conserven llur qualificació originària i en els béns que li hagin estat cedits, les 
facultats de disposició del consorci estaran limitades a les finalitats estatutàries concretades 

en cada acord de cessió. 
 

TÍTOL V. SEPARACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSORCI I  DISSOLUCIÓ.  

 



 
 

 

Art. 30. - El Consorci es dissoldrà per acord de la majoria absoluta de l’Assemblea General, 
ratificat per l’acord per majoria absoluta dels òrgans de govern dels membres que l’integren, 

per impossibilitat legal o material d’acomplir els seus objectius, per l’incompliment del seu 

objecte o per la transformació del consorci en un altre ens. 
 

Art. 31.- L’acord de dissolució determinarà com s’haurà de procedir a la liquidació dels béns 
del Consorci i reversió de les obres o instal·lacions existents.  

 

Art. 32.- La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se posant-ho de 
manifest per acord de l’òrgan que té la facultat de determinar la voluntat de l’ens de que es 

tracti, amb una antelació mínima de 6 mesos a la celebració de la propera sessió ordinària de 

l’Assemblea General i sempre que l’entitat que es vulgui separar estigui al corrent dels seus 
compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment 

de la separació i sempre que sigui aprovat per l’Assemblea General segons es contempla a 
l’article 30.  

 

En tot cas, serà d’aplicació allò que disposa la legislació vigent en matèria de consorcis. 
 

Art. 33.- En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres 

en proporció a les respectives aportacions. Igualment respondran proporcionalment dels 
deutes contrets i a les obligacions respecte el personal de l’ens.  

 
En tot cas, serà d’aplicació allò que disposa la legislació vigent en matèria de consorcis.  

 

TÍTOL VI. REFERÈNCIA NORMATIVA.  
 

Art. 34.- La remissió que a aquests Estatuts es fa a les normes legals, s’entendrà  referida a les 

successives que interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les 
vigents al moment de la seva aprovació. 

 

ANNEX: Aportacions Econòmiques anuals dels ens membres  
 

Quotes dels ajuntaments  
 

Les aportacions econòmiques dels ajuntaments s’estableixen en funció dels trams de 

població següents:  
 

 

 

Habitants Tram de població  Quota 2021 

0-500 0 382,59 

501-1.000 1 579,09 

1.001-2.500 2 1.168,61 

2.501-5.000 3 1.572,04 

5.001-7.500 4 1..982,46 

7.501-10.000 5 2.599,79 

10.001-12.500 6 3.227,56 

12.501-25.000 7 4.883,08 

25.001-80.000 8 6.156,04 

Més de 80.000 9 12.520,78 

 



 
 

 

 
Les dades dels habitants s’obtenen de les dades de població de l’IDESCAT o organisme 

equivalent que el substitueixi, de l’any anterior.  

La base pel càlcul de la quota en exercicis posteriors, serà la de l’exercici immediatament 
anterior incrementada amb la variació a l’alça de l’IPC anual de Catalunya, d’acord amb 

l’article 27 d’aquests estatuts. 
*Els municipis que no són riberencs del Ter i del Freser paguen el 50% del tram de població 

corresponent. 

 
Quotes dels Consells Comarcals  

 

Les aportacions econòmiques dels Consells Comarcals es determinen en funció d’una quota 
fixe (2.000€) i d’una part variable que ve determinada pel número de municipis consorc iats 

(50€/municipi consorciat), la població consorciada (hab.*0.001€/hab.) i el pressupost del 
Consell Comarcal(pressupost *0.00001). Les dades de base (ajuntaments consorciats, 

població i pressupost) per a la quota anual seran les de l’anualitat precedent . 

 

 

 

 

 

VOTACIONS 

 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

Esteve Trias Caparros, David Bohigas Vilalta, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez Berenguer 

i Joan València Palom PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Antoni Ruiz Palma i 

Imma Jiménez Pla. 

 

 

 

 

4.- Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals. (Núm . 

Exp. X2021000772)  

 

EL  text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial decret 

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

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

locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 

legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 

determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 

dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

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

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 



 
 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

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

de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció 

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

comunicació informativa amb els ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  

l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les 

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

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

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

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

2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

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

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

Vista la Memòria del Regidor d’Hisenda, els informes de la Secretaria i de Gestió 

Tributària emès per la Tresorera, i el dictamen de la Comissió d’Hisenda. 

Tal i com es va anunciar en seu de comissió informativa es presenta esmena al 

dictamen aprovat atès que la voluntat política sempre ha estat el manteniment de les 

bonificacions respecte l’ICIO, i per això es va sol·licitar a la secretària municipal en 

data 15 d’octubre de 2021 informe sobre la procedència i contingut de les 

bonificacions davant la diversitat d’opinions jurídiques que consten als antecedents 

de la sol·licitud realitzada, tot això, d’acord amb l’article 3.3.a) RD 128/2018. 

 

Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 19 d’octubre de 2021 que 

obra a l’expedient i la memòria del regidor d’hisenda de data 21 d’octubre de 2021 de 

motivació de les bonificacions de l’ICIO proposades, es proposa al Ple l’aprovació de 

l’esmena introduïda referent a l’article 4 que consta a l’ordenança fiscal número 4 

reguladora de l’Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres, i l’adopció dels 

següents 

A C O R D S 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals i 

l’Ordenança Reguladora dels Preus Públics que han de regir a partir del dia 1 de gener 

de 2022, que tot seguit es detallen i figuren com a document annex I del present 

acord:  

 

- Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 

- Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre Instal.lacions, 

Construccions i Obres. 

- Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per Llicències, Comunicacions 

prèvies i controls posteriors a l’inici de les activitats.  

- Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per la Ocupació del Domini 

Públic. 

- Ordenança Fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per Aprofitament especial del 

domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 

subministraments d’interès general. 

- Ordenança núm. 20 reguladora dels Preus Públics. 



 
 

 

 

Segon.-  Exposar al públic aquest acord, mitjançant un edicte que s’ha de publicar al 

Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i la inserció d’un 

anunci en un diari dels de major difusió de la província, per un termini de trenta dies 

hàbils, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les 

reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació durant 

l'esmentat termini, aquest acord esdevindrà definitiu, sense necessitat de nou acord 

plenari.  

 

Tercer.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu 

electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon 

Govern.  

 

Quart.- Editar el text refós de les ordenances fiscals reguladores dels tributs de 

l’Ajuntament d’Anglès que han de regir a partir de l’exercici 2022. 



 
 

 

ANNEX I 

A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 

(X2021000772) 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 

Article 9è. Bonificacions 

(...)  

7.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost, els habitatges que es 

lloguin amb renda limitada, a través d’alguna borsa de lloguer social.  

 

Per gaudir d'aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 

31 de març de l'exercici fiscal a què s'hagi d'aplicar la bonificació. L'import del lloguer 

haurà d'estar per sota del valor del mercat, i l'habitatge ofert haurà de complir amb 

els requisits d'habitabilitat i el compliment de la normativa d'arrendaments urbans. 

Tindran dret a la bonificació els propietaris que posin a disposició habitatges o que ja 

estiguin arrendats actualment i que compleixin les condicions establertes per a ser 

considerats de lloguer social als efectes d'aplicació d'aquesta bonificació. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES 

Article 1r.- Disposicions generals 

 

La present Ordenança s’estableix a l’empara d’allò que disposa l’article 106, en relació 

als articles 4.1.b. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local; els articles 6.1 i 8.1.a. del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; articles 15 a 19 sobre 

imposició i ordenació de Tributs Locals del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

 

El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic previstos en els 

articles 100 al 103 del RDL 2/2004, de 5 de març. 

Article 2n. Fet imposable 

1. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal 

indirecte, el fet imposable del qual el constitueix la realització, dins del terme 

municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa 

urbanística disposi que s’ha d’obtenir prèviament la corresponent llicència d’obres 

o urbanística, s’ha obtingut o no, o bé presentar una comunicació prèvia o 

declaració responsable sempre que l’atorgament de la llicència o el control 

posterior de l’activitat sigui de competència municipal. 

2. Entre d’altres, estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres  

següents: 

a) Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la 

implantació, l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de 



 
 

 

qualsevol mena. 

b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte 

exterior o la disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol 

classe d’instal·lacions existents. 

c) Les obres de demolició o enderroc. 

d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la  

via pública. 

e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o 

per les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals 

s’inclouen tant l’obertura de cales, rases o pous, la col·locació de pals de 

suport, les canalitzacions, les escoceses i, en general, qualsevol remoció del 

paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn per a la reposició, 

reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o malmès per les 

obres esmentades. 

f) Les obres de tancament de solars o de terrenys. 

g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, 

terraplens, etc., així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes 

d’urbanització, llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a 

obres a executar en un projecte d’urbanització degudament aprovat o 

d’edificació autoritzat. 

h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions 

tècniques dels serveis públics. 

i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 

j) Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats 

industrials, mercantils o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús 

a què es destini el subsòl. 

k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 

l) La realització de qualsevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per 

les ordenances que estiguin subjectes a llicència municipal o a comunicació 

prèvia o declaració responsable, sempre que es tracti de construccions, 

instal·lacions o obres. 

Article 3r. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques, jurídiques i els ens 

als  que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que siguin o no 

propietaris de l’immoble sobre el que es realitzen aquestes. 

 Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de titular de la 

construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la 

seva realització. 

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte 

passiu contribuent tindrà la condició de subjectes passius substituts del mateix 

aquells que sol·licitin les corresponents llicències o presentin les corresponents 

declaracions responsables o comunicacions prèvies o els qui realitzin les 

construccions, instal·lacions o obres. 

 El substitut podrà exigir al contribuent l’import de la quota satisfeta. 

3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada     

any, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 

espanyol, a l’efecte de les seves relacions amb la Hisenda municipal. 



 
 

 

Article 4t. Bonificacions 

1. D’acord amb el que disposa l’article 103.2.a) del RD Legislatiu 2/2004, pel qual 

s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Ple que està 

aprovant la present Ordenança considera que les construccions, instal·lacions o 

obres que són declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi 

circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que 

ho justifiquin, són les següents les que podran gaudir d’una bonificació en la quota 

de l’impost en els termes que a continuació s’indiquen:  

a) El 95% en la millora de façanes a tot el Municipi. 

b) El 95% en les obres per assolir els nivells d'habitabilitat i reforma integral dels 

habitatges inclosos dintre del Nucli Antic  d’Anglès (BCIN). 

c) 75% del primer establiment i nova implantació d'activitats econòmiques. 

d) 75% en les obres de reforma i millora d'establiments comercials 

e) 75% en les obres pel trasllat a zones industrials i comercials  

f) Una bonificació del 90% en la reforma d’habitatges que suposi l’eliminació de 

patologies estructurals. 

g) Una bonificació del 95% en el restabliment de les condicions d’habitabilitat de 

les instal·lacions malmeses per inclemències meteorològiques extraordinàries.  

h) el 95% en les obres dels centres d’ensenyament.  

 

La procedència de l’aplicació al supòsit rogat concret de declaració d’especial 

interès o utilitat municipal correspondrà a l’alcaldia o òrgan en qui delegui.  

Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les 

construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més 

d’un supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altres, 

s’aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació de l’import superior.  

 

2.   D’acord amb l’artic le 103.2.b) del TRLHL, s’aplicarà una bonificació del 50 per cent 

a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les que s'incorporin sistemes 

per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.  

      L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a 

producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent 

homologació de l'Administració competent. 

      La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, 

si és el cas, la bonificació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 

3.  D’acord amb l’article 103.2.c) TRLHL s’aplicarà una bonificació de fins al 50 per 

cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres vinculades als plans de 

foment de les inversions privades en infraestructures. 

      La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, 

si és el cas, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.  

 

4.  D’acord amb l’article 103.2.d) TRLHL, s’aplicarà una bonificació de fins al 50 per 



 
 

 

cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges de 

protecció oficial, destinats a lloguer. 

      La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, 

si és el cas, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors. 

 

5.  D’acord amb l’article 103.2.e) del TRLHL, gaudiran d’una bonificació del 90 per cent 

les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d'accés i 

habitabilitat de les persones amb mobilitat reduïda. 

      La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, 

si és el cas, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.  

 

6.  Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats 

anteriors s’han de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència 

d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia i hauran d’anar 

acompanyades de la documentació acreditativa. 

      Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost 

parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es 

demana el benefici fiscal. 

      Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat no seran admeses a tràmit, per 

extemporànies, però el subjecte passiu podrà tornar a instar el reconeixement 

dels beneficis fiscals quan, dins del mes següent a la finalització de les 

construccions, instal·lacions o obres, presenti la declaració del cost rea l i efectiu 

de les mateixes. 

      No es reconeixerà cap benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions o obres 

que es realitzin sense disposar de la corresponent llicència d’obres, declaració 

responsable o comunicació prèvia. 

 

Article 5è. Base imposable 

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 

construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost 

d’execució  material d’aquella. 

2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost  de tots els elements necessaris 

per al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, 

sempre que figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia 

respecte de la construcció o instal·lació realitzades. 

3. No formen part de la base imposable: 

a) L’impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions 

patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la 

construcció, instal·lació o obra. 

b) Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració 

del projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 

c) El benefici empresarial del contractista en els casos que aquest sigui subjecte 

passiu de l’impost a títol de contribuent, sempre que l’existència i 

quantia d’aquest concepte estiguin acreditades de manera suficient en els 

contractes, pressupostos o documents que cal aportar per a justificar-lo. 



 
 

 

Article 6è. Base liquidable 

És la mateixa base imposable, tenint en compte, si s'escau, els beneficis fiscals    

aplicables. 

1. Base liquidable provisional: És el pressupost de les construccions, instal·lacions i 

obres, objecte de la llicència, es determinarà d’acord amb la major d’aquestes dos 

quantitats: 

- La corresponent al pressupost presentat pels interessats, visat pel Col·legi 

Oficial corresponent. 

- La quantitat resultant de valorar el projecte d’acord amb els mòduls que 

figuren en l’annex d’aquesta ordenança. 

2. Base liquidable definitiva: Es determinarà una vegada s'acabin les obres o el 

termini de la llicència, tenint en compte el valor de les construccions, instal·lacions 

i obres realment executades i del seu cost real i efectiu, mitjançant la 

documentació pertinent que pot consistir en el pressupost definitiu, certificacions 

d’obra o qualsevol altra documentació que pugi determinar-se vàlida per a la 

determinació del cost real, comprovada administrativament dintre del període de la 

prescripció. 

Article 7è. Meritament 

L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara 

que no s’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o realitzat la comunicació prèvia  o 

declaració responsable corresponents. 

Article 8è. Tipus de gravamen i quota 

1. El tipus de gravamen serà del 3,75 %. 

2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus 

de gravamen. 

Article 9è. Gestió 

1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva o es presenti la comunicació prèvia es 

practicarà una liquidació provisional, la base de la qual es determinarà d’acord 

amb el que preveu l’article 6 de la present Ordenança. 

2. Un cop acabada la instal·lació, construcció o obra i en funció del cost real efectiu, 

l’Ajuntament mitjançant la comprovació corresponent, podrà modificar, si és el 

cas, la base imposable referida anteriorment, i exigirà al subjecte passiu,  o li 

reintegrarà si es dona el cas, la quantitat que correspongui. 

3. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar el subjecte passiu 

haurà de fer efectiu el seu pagament en els terminis establert  en l’article 62 de la 

Llei General Tributària. Transcorregut el període de cobrament sense que s’hagi 

efectuat l’ingrés s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels 

interessos de demora i dels recàrrecs en el termes previstos en els articles 26 i 28 

de la Llei General Tributària, Cas que la liquidació resultés a retornar, s’ordenarà 

la devolució d’acord amb allò previst a la Llei General Tributària  

4. En cas de pròrroga o posteriors llicències, es practicarà la liquidació corresponent 

sobre l’increment o actualització del pressupost d’execució material dels treballs 

pendents. 



 
 

 

Article 10è. Actuacions inspectores i règim sancionador. 

1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que preveu 

la Llei General Tributària i les disposicions que la desenvolupen. 

2. Les infraccions tributàries que es detectin o es cometin en els procediments 

de gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran 

d’acord amb el que preveu la Llei general tributària i l’Ordenança general de gestió, 

inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic local. 

Article 11è. Infraccions i sancions 

1. Es consideraran infraccions específiques d’aquest impost la no presentació de les  

declaracions-liquidacions al començament i a l’acabament de les obres; el que 

aquestes resultin incorrectes, i el no fer l’ingrés dintre el termini d’un mes d’haver 

començat les obres. 

2. Es procedirà segons el que preveu la Llei General Tributària i l’Ordenança General 

de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària. 

Article 12è. Dret supletori 

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà 

l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General 

Tributària i disposicions que les desenvolupin i complementin. 

 

Annex 

 

Tal i com disposa l’article 6 d’aquesta Ordenança, la base liquidable provisional es 

determinarà a partir del mòdul bàsic establert  pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 

Catalunya pel càlcul del pressupost de referència, ponderat amb els coeficients 

correctors que tot seguit es detallen. 

Tan bon punt el Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà automàticament  

actualitzat el que fins aleshores a servit per a calcular la base imposable. 

En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de  

partida és la superfície objecte d’actuació constructiva, incloses les parts comunes, 

expressada en metres quadrats amb dos decimals. 

Quan en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos diferenciats, 

caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada mòdul 

diferent. 

La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que coincideix amb el 

pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de 

referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls. 

A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:   

 

Mr = Mb x 0,95 x Ct X Cu 

 

On: 

Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat 

Mb: Mòdul bàsic, que per a l’any 2021 el COAC ha fixat en 511,00 €/m2 

0,95 és el coeficient d’ubicació geogràfica de la província de Girona  

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció 

Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat 



 
 

 

Els coeficients correctors que es faran servir són els següents: 

 

1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 

1.1 En edificacions de nova planta i addicions: 

Tipologia de l’edificació Ct 

 Edifici aïllat (4 façanes) 

 Soterranis a partir del 3r en tot tipus d’edificis 

1,20 

 Edifici en testera (3 façanes) 

 Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis 

1,10 

 Edifici entre mitgeres (1 o 2 façanes) 1,00 

 

1.2 En obres de reforma i rehabilitació: 

Tipologia de la intervenció Ct 

 Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament 

façanes 

0,90 

 Reformes que afectin elements estructurals 0,70 

 Reformes que no afectin elements estructurals 

 Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o 

tancaments (aplicat a la superfície de façana) 

 

0,50 

 Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni 

instal·lacions. 

 Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments 

(aplicat a la superfície de façana) 

 

0,30 

 

1.3 Treballs d’urbanització i obra civil: 

Tipologia de la intervenció Ct 

 Moviments de terres i infraestructura 1,10 

 Superficials complementaris 1,00 

 Piscines i obres sota-rasant 1,10 

 

2. COEFICIENT D’US (Cu) 

2.1. Edificació 

Usos Cu 

 Habitatges > 200m2 2,00 

 Habitatges entre 200 i 150 m2 1,80 

 Habitatges entre 150 i 100 m2  1,60 

 Habitatges entre 100 i 50 m2 1,40 

 Habitatges  <50 m2 1,8

0 

 Espais comuns en edificis d’habitatges 1,4

0 

 Arquitectura monumental. Cinemes. Discoteques. Hotels 5 

estrelles. Museus. Teatres 

3,00 

 Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris 2,80 



 
 

 

 Balnearis. Biblioteques. Facultats i Escoles universitàries. 

Hotels 4 estrelles. Presons. Saunes. 

2,60 

 Laboratoris. Edificis de jutjats. Palaus d’exposicions i 

congressos 

2,40 

 Clubs de reunió Aparthotel i residències. Centres de culte. 

Clubs socials amb serveis. Edificis administratius. Edificis serveis 

públics. Hotels de 3 estrelles. 

2,20 

 Centres mèdics, consultoris. Escoles i instituts grau mig. Hotels 

de 2 estrelles. Laboratoris industrials. Locals bancaris. Oficines. 

Pavellons i complexos esportius i d’oci. Restaurants i cafeteries. 

2,00 

 Construccions per turisme rural. Asils, Dispensaris, CAP. 

Hostals i Pensions. Hotels d’1estrella. Llars d’infants i 

parvularis. Piscines cobertes. 

1,80 

 Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i 

escorxadors. Sales d’usos múltiples. 

1,60 

 Edificis d’aparcaments. Locals comercials en planta baixa sense 

ús específic. Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes edifici 

industrial. 

1,20 

 Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, tallers i 

fàbriques. Garatges. Graners o magatzem. Piscines 

descobertes. Quadres estables. 

1,00 

 Magatzems i naus industrials  0,70 

 Porxos i coberts 0,60 

 Càmpings i pistes esportives descobertes. 0,30 

NOTA: Espais sotacoberta vinculats a l’habitatge (golfes) 

 Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge 

inferior, entre 1,90 i 2,50 m d’altura, caldrà valorar- los com l’habitatge 

inferior, sense augmentar el Cu per superfície total 

 Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) 

tindran la consideració de locals en planta alta 

 

Per altra part, el pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà amb la fórmula 

següent: 

 

Pr = V x Mb x 0,95 x Ct x Cu 

On: 

Pr: Pressupost de referència 

V: Volum de l’edifici en m3. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 

4 metres es considera el volum d’aquesta altura per planta. 

Mb: Mòdul bàsic, que per a l’any 2021 el COAC ha fixat en 511,00 €/m2 

0,95 és el coeficient d’ubicació geogràfica de la província de Girona  

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció 

Cu Coeficient corrector que pondera l’ús projectat 

 

1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 

Tipologia de l’edificació Ct 

 Edificacions en zones de nucli antic 0,30 

 Edificacions entre mitgeres 0,20 



 
 

 

 Edificacions aïllades 0,10 

 

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 

Usos Cu 

 Altures de menys de 10 metres 0,10 

 Altures de més de 10 metres 0,15 

 

Per a actuacions puntuals concretes: 

 

Mr =P 

On: 

P: Valor de construcció estimat (€/m2 o €/ml) 

 

Actuacions P 

 Reforma bany/cuina 

- Reforma que afecta a instal·lacions 

- Reforma que no afecta a instal·lacions 

 

350€/m2 

170€/m2 

 Acabats de façana 

- Pintat  

- Arrebossat i pintat 

- Arrebossat i estucat 

 

10 €/m2 

30 €/m2 

40 €/m2 

 Obres de canalització per empreses de subministrament  

- Rases en voreres de panot 

- Rases en voreres sense pavimentar 

- Rases en calçades pavimentades 

- Rases en calçades sense pavimentar  

 

45 €/ml 

30 €/ml 

60 €/ml 

30 €/ml 

 Parets de tanca de solars i finques: 

- Massissa (alçada 1,00 m) 

- Reixat metàl·lic (alçada 1,50 m) 

 

55 €/ml 

15 €/ml 

 Creació de guals i reposició de voreres 

- Vorera de panots  

- vorada 

 

40 €/m2  

45 €/ml 

 

Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 

referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 

normes posteriors. 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 

facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats  

i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 

reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició transitòria.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present 

ordenança. 

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre 

a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a 

aquests exercicis futurs sempre i quan se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal 



 
 

 

corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu 

reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li 

resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació. 

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de  

tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent 

per a l’exercici de què es tracti. 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal va estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el dia 21 d’octubre de  2021, i entrà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de 

gener del 2022 i hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

OOFF 9 - TAXA PER LLICÈNCIES, COMUNICACIONS PRÈVIES I CONTROLS 

POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 

Modificar l’article 4, concretament en relació a la nova denominació de les ac tivitats 

innòcues i de les de baix risc, atès que amb la Llei 18/2020,del 28 de desembre, de 

facilitació de l'activitat econòmica, aquestes van canviar de denominació:  

- les que eren activitats innòcues, se les anomena "Comunicació d'inici d'activitat 

amb presentació de certificat tècnic",  

- les de baix risc, se les anomena "Comunicació d'inici d'activitat amb 

presentació de Projecte tècnic i certificat tècnic" 

 

OOFF 16 - OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC  

S’afegeix la següent Disposició Transitòria per l’exercici 2022: 

 “Disposició transitòria: Reducció, durant l’exercici de 2022, de la taxa per 

l’aprofitament especial del domini públic amb l’ocupació de la via pública amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa per reduccions d’ingressos provocades per la pandèmia 

de COVID-19.1.  

1.- Durant l’exercici 2022, s’estableix una reducció general de la taxa per 

l’aprofitament especial del domini públic amb l’ocupació de la via pública amb 

taules i cadires amb finalitat lucrativa, del 75%. 

2.- La reducció del 75% la farà d’ofici l’Ajuntament en el moment d’aprovar la 

liquidació de la taxa meritada a 1 de gener de 2022, o posteriorment si és una 

alta que es produeix amb posterioritat.” 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL 

DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS 

DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL. 

 

Article 1r.- Fonament i naturalesa. 

A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la 

taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 

volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 

de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part 

important del veïnat, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 



 
 

 

 

Article 2n.- Fet imposable. 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o els 

aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 

municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar 

els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o 

una part important del veïnat. 

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació 

del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el 

sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui 

el titular de la xarxa. 

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els 

subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de 

comunicació diferents de la telefonia mòbil. 

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa 

de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial 

constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la 

prestació dels serveis de subministraments d’interès general. 

 

Article 3r.- Subjectes passius. 

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 

subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part 

important del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, 

electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que 

explotin les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, 

televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o 

privat. 

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les 

empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos. 

2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les 

empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són 

titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els 

subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés 

o interconnexió a les mateixes. 

3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el que 

es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el 

subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.  

4. Per efecte directe de l’artic le 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i 

del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l’autorització de xarxes i serveis de 

comunicacions electròniques (Directiva autorització), aquesta Ordenança no és 

d’aplicació a les empreses o entitats que prestin els serveis de telefonia fixa quan no 

siguin titulars de les xarxes a través de les quals es proporcionen aquests serveis.  

 

Article 4t.- Responsables i successors. 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.  

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 

general tributària i a l’Ordenança general. 

 

Article 5è.- Base imposable. 



 
 

 

1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de 

les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament 

especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra 

d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme 

municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta 

Ordenança. 

2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior 

el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està 

constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal 

minorada en les quantitats que hagi d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de la 

mateixa. 

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts 

procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat 

obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme 

municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els 

ingressos originats per fets o activitats extraordinàries. 

A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels 

conceptes següents: 

a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que 

corresponguin a consums dels abonats efectuats en el Municipi. 

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o 

servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la 

xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució 

dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa. 

c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses 

subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de 

subjecte passiu. 

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o d’altres 

mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei. 

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les 

empreses subministradores. 

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes 

que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de 

tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la 

taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació 

les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que s'utilitzin en 

aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1a. o 2a. del Registre 

administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri 

corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia 

susceptible de tributació per aquest règim especial. 

5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 

següents: 

a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre. 

b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 

contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts 

definits en l’apartat 3. 

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de 

naturalesa anàloga. 

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat. 

e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu 

patrimoni. 

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 

assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb 



 
 

 

altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis 

o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses 

hagin de ser subjectes passius. 

 

Article 6è.- Tipus i quota tributària. 

La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida 

a l’article 5è d’aquesta Ordenança. 

 

Article 7è.- Període impositiu i meritació de la taxa. 

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o 

cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari 

per a la prestació del subministrament o servei, casos en què el període impositiu 

comprèn des de l’inici fins al cessament efectiu. 

2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu. 

 

Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés. 

1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada t ipus de subministrament, que 

tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en 

el trimestre natural a què es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol 

subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de fer constar aquesta 

circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de 

finalització. 

2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil 

posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per 

a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum 

d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons 

detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte previst 

a la lletra c) de l’esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o empreses 

subministradores de serveis a les quals s’hagin facturat quantitats en concepte de 

peatge. 

La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat 

a) de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports dels consums 

registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest 

Municipi. 

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta 

als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix 

l’article 5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la 

identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada. 

4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota 

en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin. 

Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import s’afegirà 

amb el seu signe a la base imposable del trimestre següent. 

5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest 

article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu 

l’article 27 de la Llei general tributària. 

 

Article 9è.- Gestió per delegació. 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o 

parcialment al Consell Comarcal de la Selva o altre organisme de gestió tributària, les 

normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de 

fer l’Administració delegada. 

2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 

per aconseguir la col·laborac ió de les organitzacions representatives dels subjectes 



 
 

 

passius a fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 

derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.  

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme 

de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 

general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels 

ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la comarca de la 

Selva, que han delegat les seves facultats en el Consell Comarcal. 

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada, 

l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 

d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 

actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 

determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de  les 

liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 

tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.  

 

Article 10è.- Infraccions i sancions. 

1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la 

taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària 

tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà 

segons disposa l’esmentat article. 

2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de 

gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 

que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 

recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 

 

Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 

referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 

normes posteriors. 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 

es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 

modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 

preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

Disposició final. 

 

La present Ordenança fiscal va estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el dia 21 d’octubre de 2021, i entrà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de 

gener del 2022 i hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

ORDENANÇA NÚM. 20 - REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS. 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1.1. En ús de les facultat concedides per l’article 41 del Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la present Ordenança 

Fiscal General, reguladora dels Preus Públics Municipals. 

 

Article 1.2. El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats aplicables en aquest 

municipi als preus públics, segons el que estableix el Capítol VI, del Títol I, als articles 41 

a 47, ambdós inclosos, de l'esmentat text refós. 

 



 
 

 

CAPÍTOL II. CONCEPTE I FET IMPOSABLE 

 

Article 2.1..- Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries 

que se satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats administratives de 

competència Municipal quan es donin les següents circumstàncies: 

 

A) Que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria, entenent-se com a tal :  

 

 Que no vinguin imposades per disposicions legals o reglamentàries.  

 

 Que els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per la vida 

privada o social del sol·licitant. 

 

B)  Que es prestin o realitzin pel sector privat estigui o no establerta la reserva a favor 

del sector públic, segons la normativa vigent. 

 

Article 2.2 .-  Els fets imposables de cada supòsit de subjecció es relacionen en l’annex 

adjunt a la present ordenança fiscal. 

 

CAPÍTOL III OBLIGATS AL PAGAMENT 

 

Article 3è. Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels 

serveis o activitats pels quals s'hagin de satisfer els preus públics. 

 

CAPÍTOL IV. QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS 

 

Article 4.1. L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats 

haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. 

 

Article 4.2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que 

així ho aconsellin, l'Entitat podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos als 

apartats anteriors, però consignant en el pressupost les dotacions oportunes per a la 

cobertura de la diferència resultant. 

 

Article 4.3. Les tarifes dels preus públics per a cada fet imposable es detallen en l’annex 

adjunt a aquesta ordenança fiscal. 

 

 

CAPÍTOL V. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 

 

Article 5.1. L'obligació de pagar el preu públic naixerà quan s'iniciï la prestació del servei 

o la realització de l'activitat. 

 

Article 5.2. Quan, per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic, 

aquest no es porti a terme, es procedirà a la devolució de l'import corresponent. 

 

CAPÍTOL VI. FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 

 

Article 6è. Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada 

d'una memòria o estudi econòmico-financer que en justificarà la quantia, el grau de 

cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la 

realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors de mercat que s'hagin pres 

com a referència. 



 
 

 

 

CAPITOL VII. DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN 

 

Article 7.1. El Ple municipal, amb l’aprovació d’aquesta Ordenança General, fa ús d’allò 

que estableix l’article 47 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, en relació al 

23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local  i delega 

l’establiment o la modificació dels preus públics a la Junta de Govern Local.  

 

Article 7.2. Quan es faci ús d’allò que disposa l’apartat 2 de l’article 44, i es fixin preus 

per sota del seu cost atenent a raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, 

caldrà que el Ple aprovi, amb el pressupost anual, la cobertura del dèficit que es prevegi.  

 

CAPÍTOL VIII. PUBLICITAT 

 

Article 8è. Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació i es 

faran públics en el tauler d’edictes de la Casa de la Vila i en la recepció dels centres o 

llocs on es presti el servei. Anualment es publicaran preus públics vigents, juntament 

amb la publicació de les modificacions a les Ordenances Fiscals que regiran a partir de l 

1r. de gener de l’any següent. 

 

CAPÍTOL IX. COBRAMENT DELS PREUS PÚBLICS 

 

Article 9è. L’Ajuntament pot preveure, si és el cas, l'exigència anticipada o dipòsit previ, 

total o parcial, del preu a satisfer, que podrà ser simultani amb l'exigència de fiança per 

a respondre dels danys i perjudicis que es prevegi que puguin causar-se amb motiu dels 

serveis, activitats, ús o utilització. 

 

CAPÍTOL X . LIQUIDACIÓ 

 

Article 10.1.  Els preus públics es liquidaran pel règim d'autoliquidació. L’Ajuntament 

podrà establir períodes de venciment en l’establiment d’un preu públic. Quan es tracti 

de prestacions de serveis de tracte successiu, el venciment serà el del dia fixat per a 

cada període de temps segons la mateixa periodificació de tarifes establerta. 

Article 10.2. Els preus públics s'exigiran d'acord amb el procediment previst per a fer 

efectius els deutes de caràcter tributari, incloent-hi el procediment de constrenyiment. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

Primera.- En allò no previst en aquesta reglamentació s'estarà al que al respecte 

determinin la regulació concreta establerta per a cada preu públic, el Text Refós de la Llei 

de les Hisendes Locals i altres disposicions concordants. 

 

Segona.- La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al 

Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se el dia 1 de gener del 2022 i 

continuarà vigent mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa.  

 

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ 

 

Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 

dia 21 d’octubre del 2021. 

 
 



 
 

 

INTERVENCIONS 

El Sr. Esteve Callís: amb el tema de l’IBI, el lloguer social, serà sobre el preu de 

mercat. Teniu establert més o menys quin serà? 

Sr. David Bohigas: A través del servei d’habitatge i de l’àrea de serveis socials. 

Sr. Callís: es podria posar que es pogués pagar en vàries parts. 

Sr. David Bohigas: es pot mirar. 

Interventora: s’haurà d’aprovar al calendari fiscal, no cal que consti a l’ordenança. 

Sr. Callís: amb el tema de l’ICIO, veiem que és una ordenança complicada i creiem que 

no s’accepti gaire el pressupost del client, amb aquesta no hi estem d ’acord. Que 

tinguéssiu en compte que el tipus de gravamen és el 3,75%. 

Sr. Bohigas: el tipus de gravamen, si els pressupostos fossin tots equivalents, la base 

imposable no hauria de veure’s alterada. Aquí ja el tenim una mica per sota. Ho hem 

plantejat per fer el pressupost equitatiu. 

La persona que és responsable està pagant molt més que qui no és tan responsable i 

presenta pressupostos per sota del preu de mercat. 

Per això s’ha fet les bases, no per pujar la recaptació. Per tant, tampoc tindria sentit 

tocar el percentatge. 

Sr. Callís: la 9,16 estem d’acord. La 20 i 24, és molt tècnic. Com no estem d’acord 

amb el que hem comentat, ens abstindrem. 

 

VOTACIONS 

 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

Esteve Trias Caparros, David Bohigas Vilalta, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez Berenguer 

i Joan València Palom.  

Abstencions: PAU (4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Antoni Ruiz Palma i Imma 

Jiménez Pla. 

 

 

5.- Moció en defensa del territori i rebuig al projecte d'una indústria extractiva al 

municipi d'Osor. (Núm. Exp. X2021001716)  

 

Antecedents 

 

L’explotació dels recursos naturals basada en el productivisme i el creixement infinit, 

on es prioritzen els beneficis individuals davant dels col·lectius, ens han portat a 

l’actual crisi socioambiental. Els tocs d’alerta pel que fa al creixement econòmic 

il·limitat se succeeixen des de fa més de cinc dècades, sense que els governs hagin 

pres decisions polítiques contundents per revertir la situació. 

 
L’informe Meadows (1972) del Club de Roma, predeia que el creixement econòmic no 

podia continuar indefinidament a causa de la disponibilitat limitada dels recursos 

naturals. Dècades després, però, la comunitat internacional no només ha estat 

incapaç d’establir objectius i mecanismes vinculants de reducció de les emissions, 



 
 

 

sinó que no ha canviat el model de desenvolupament basat en un creixement il·limitat 

a expenses de la natura. Es tracta d’un model esgotat amb greus conseqüències 

sobre la salut de les persones i els ecosistemes del nostre entorn més proper. 

 

L’emergència climàtica i la forma de vida basada en l’explotació sense límit de la 

natura ha d’arribar a la seva fi. Perquè la crisi econòmica actual també és social i 

ambiental i es pateix de forma desigual segons la classe, el gènere o l’origen. 

 

El municipi d’Osor i per extensió les Guilleries no queden al marge d’aquest model, i 

son moltes les agressions que al llarg dels anys ha patit aquest territori a través de 

diferents infraestructures com el pantà de Susqueda, la línia de Molt Alta Tensió o 

l’activitat derivada de les indústries extractives. 

 

És en aquest context, que davant la presentació d’un Pla Especial Urbanístic per 

desenvolupar activitat extractiva a cel obert al municipi d’Osor, considerem que la 

implantació d’aquest tipus d’activitats durant dècades suposarà una nova agressió al 

territori sense cap tipus de contribució al desenvolupament sostenible d’aquest. Al 

contrari, projectes d’aquest tipus de contribució al desenvolupament sostenible 

d’aquest. Al contrari, projectes d’aquest tipus suposen greus conseqüències a curt i 

llarg termini sobre: 

 

- El medi ambient, afectant directament sobre la fauna i flora del territori de les 

Guilleries, modificant habitats, eliminant espècies de flora, obligant a 

desplaçaments d’animals i contribuint al deteriorament de la riera que ja va 

patir amb una altra explotació minera i que encara arrosseguem. 

 

- El paisatge, amb una greu agressió que mai es podrà restituir, doncs allò que 

l’humà destrossa mai pot tornar a ser igual de com era. 

 
- Els veïns i les veïnes, afectant directament en el seu quotidià degut a l’augment 

de la perillositat que suposarà a nivell de mobilitat per la presència de camions 

de gran tonatge, l’increment de soroll i generació de pols derivat de la pròpia 

activitat que tindrà un impacte directe sobre les persones i activitats del nucli 

de les mines d’Osor. 

 

- El desenvolupament local, doncs és un model contrari a un desenvolupament 

basat en el turisme sostenible consumidor de patrimoni natural i cultural, 

doncs aquesta activitat afectarà directament a aquest model, a cases i 

allotjaments rurals, empreses d’activitats a la natura, comerços, visitants... 

 



 
 

 

- El despoblament que pot provocar, amb els riscos que això suposaria per a un 

micro-poble com a Osor per a la seva supervivència. 

 

- Les poblacions dels municipis limítrofes i els visitants amb afectacions 

derivades a l’augment del trànsit de camions per aquestes poblacions, 

perillositat de la carretera per a la pràctica d’esports com el ciclisme, pèrdua 

d’atractius que generin visitants... 

 

Resolució 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD:  

PRIMER.- Mostrar el rebuig i total oposició a la instal·lació d’una activitat extractiva al 

municipi d’Osor per les greus conseqüències que tindrà a nivell mediambiental, 

paisatgístic, social i econòmic durant dècades, hipotecant el futur del territori tant a 

nivell del medi ambient com de les persones que hi viuen. 

 

SEGON.- Instar al Consell Comarcal de la Selva a mostrar el seu rebuig a la instal·lació 

d’una activitat extractiva al municipi d’Osor per tots els motius exposats anteriorment. 

 

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè facin un gir en les 

actuals polítiques que només perpetuen el model socioeconòmic destructiu i apostin 

per posar de forma real els interessos comuns al centre, assumint que ja estem 

immersos en situació d’emergència climàtica i actuant, així, en conseqüència i no 

basant-se en una Llei com la de Mines de l’any 1975. 

 

 

QUART.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal de la Selva, a les conselleries 

afectades de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Girona i als 26 municipis 

de la comarca de la Selva. 

 

CINQUÈ.- Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat, on 

es tingui en compte informació sobre la petjada climàtica dels projectes, sobre les 

alternatives possibles a l’entorn proper al municipi amb la població i implicant a 

diferents actors per conscienciar de la importància de canvi de model que sigui capaç 

de defensar el medi ambient i els interessos de la gent del territori i en aquest cas del 

món rural. 

 

 

 

 

 



 
 

 

VOTACIONS 

 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

Esteve Trias Caparros, David Bohigas Vilalta, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez Berenguer 

i Joan València Palom PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Antoni Ruiz Palma i 

Imma Jiménez Pla. 

 

 

 

6.- Aprovació inicial del Projecte d'instal·lació elèctrica pels equipaments de les Naus 

Bures de l'Ajuntament d'Anglès. ( Núm. Exp. X2021001718)  

 
Antecedents 

 

1.- Vist el Projecte D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PELS EQUIPAMENTS DE LES NAUS 

BURES DE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS presentat en data 2 d’octubre de 2021 

(E2021005956), d’iniciativa municipal, redactat per l’enginyer Jose Viñas Céspedes 

de Viñas Enginyeria i Serveis S.L., de data 30 de setembre de 2021, amb un 

pressupost d’execució per contracte de 122.254,39 € (21% d’IVA inclòs). 

Segons es descriu en el Projecte, el seu objecte és donar les directrius bàsiques per a 

realitzar la instal·lació elèctrica, dels equipaments de les Naus Bures que segueixen a 

continuació: 4 locals de pública Concurrència: local polivalent, casal d’avis, sala 

exposicions, museu de vapor Bures i 1 Magatzem que disposarà d’ una instal·lació 

elèctrica mínima. Il·luminació, llums d’ emergència per poder-se moure per la nau i 

trobar la sortida, i uns endolls normals per petites accions puntuals. 

2.- Vist l’informe favorable emès l’enginyer municipal en data 14 d’octubre de 2021, 

amb les següents consideracions: 

 

“Conclusió  

 

D’acord amb els antecedents i consideracions exposats, s’informa favorablement el 

projecte executiu per la instal·lació elèctrica de les Naus Burés condicionat a que 

abans de l’aprovació definitiva l’autor del projecte esmeni el següent:  

Hi ha un error en el càlcul del pressupost d’execució de contracte, atès que aquest 

sense IVA hauria de ser de 101.035,04€ en comptes de 101.035,00€, i amb IVA 

hauria de ser de 122.252,40€ en comptes de 122.254,39€.  

La categoria de la proposta de classificació del contractista hauria de ser Categoria 1, 

atès que la quantia del contracte d’obres és inferior o igual a 150.000€, d’acord amb 

l’article 26 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  



 
 

 

La CPM s’haurà d’instal·lar a la façana exterior de les antigues oficines, en el límit  

entre la propietat privada i pública, ja que serà una zona de trànsit general, defàcil,  

lliure i permanent accés, d’acord amb la ITC-BT-13 del REBT.   

La planta primera del local polivalent, on es trobava la sala pel jovent, no serà  

objecte de legalització, atès que aquesta sala es troba fora d’ús, i part de la 

instal·lació que hi havia va ser arrencada o sostreta fruït de robatoris i bretolades.”  

 

3.- Vist l’informe jurídic i de tramitació favorable emès per la Tècnica d’Administració 

General en data 18 d’octubre de 2021. 

 

4.- Vist que aquesta actuació no es troba prevista en el Pressupost municipal vigent. 

 

Fonaments de Dret 

 

El Projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals –ROAS-. 

 

El projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que estableix l’article 233 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, aprovat 

per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i articles 125 i ss del 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques –

RGLCAP-, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és el Ple d’acord amb l’establert 

a l’article 38 ROAS i al 52.2.n) TRLMRLC com a òrgan de contractació segons la 

Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic -LCSP 2017-. 

 

Resolució 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD:  

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el PRJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

PELS EQUIPAMENTS DE LES NAUS BURES DE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS, promogut a 

iniciativa municipal, i redactat per l’enginyer Jose Viñas Céspedes de Viñas Enginyeria i 

Serveis S.L., de data 30 de setembre de 2021, el qual compta amb un pressupost 

d’execució per contracte de 122.254,39 € (21% d’IVA inclòs). 

SEGON.- CONDICIONAR l’aprovació definitiva del Projecte a la introducció de les 

següents esmenes no substancials: 



 
 

 

Hi ha un error en el càlcul del pressupost d’execució de contracte, atès que aquest 

sense IVA hauria de ser de 101.035,04€ en comptes de 101.035,00€, i amb IVA 

hauria de ser de 122.252,40€ en comptes de 122.254,39€.  

La categoria de la proposta de classificació del contractista hauria de ser Categoria 1, 

atès que la quantia del contracte d’obres és inferior o igual a 150.000€, d’acord amb 

l’article 26 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

La CPM s’haurà d’instal·lar a la façana exterior de les antigues oficines, en el límit  

entre la propietat privada i pública, ja que serà una zona de trànsit general, de fàcil,  

lliure i permanent accés, d’acord amb la ITC-BT-13 del REBT.   

La planta primera del local polivalent, on es trobava la sala pel jovent, no serà  

objecte de legalització, atès que aquesta sala es troba fora d’ús, i part de la  

instal·lació que hi havia va ser arrencada o sostreta fruït de robatoris i bretolades. 

TERCER.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de 30 

dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, en el diari el 

Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web (www.angles.cat) , als 

efectes que es puguin presentar al·legacions. 

QUART.- SOL·LICITAR a les administracions afectades per llurs competències sectorials 

l’emissió del seu informe, concretament al Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya (Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat),  en tractar-se 

d’una obra que afecta un BCIL i el seu entorn de protecció. 

 

 

INTERVENCIONS 

 

Sr. Espinet: només nau 3? I la manyeria no entra? D’on s’agafarà? 

Sr. Roura: deu tenir un projecte apart. Aquí no entra. 

Sr. Espinet: si endollem totes les naus i els tallers, no hi haurà prou potència. Dir-li a la 

gent que ha redactat els plànols. Votarem a favor però tenint en compte això. 

Els materials instal·lats, es queden o no es queden? 

Sr. Roura: ho comentarem 

Sr. Espinet: diu que les lluminàries anirà en un fals sostre, però no hi ha fals sostre, 

aquí hi ha bòvedes, no fals sostre. 

Sr. Alcalde: m’ho he apuntat i ho preguntarem. 

 

VOTACIONS 

 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

Esteve Trias Caparros, David Bohigas Vilalta, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez Berenguer 



 
 

 

i Joan València Palom PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Antoni Ruiz Palma i 

Imma Jiménez Pla. 

 

 

 

7.- Coordinació serveis de recollida i tractament d e residus i neteja viària a la   

Diputació de Girona. (Núm. Exp. X2021001004)  

 
ANTECEDENTS DE FET 
 

PRIMER.- Vist el conveni de delegació de les competències de tractament dels residus 

municipals entre l’Ajuntament d’Anglès i el Consell Comarcal de la Selva, aprovat per 

Ple en data 16 de juny de 2020. 

 

SEGON.- Atès que és voluntat de l’equip de govern modificar el servei de recollida 

passant al servei de porta a porta i procedir a externalitzar el servei a través d’una 

licitació portada a terme des de l’Ajuntament d’Anglès.  

 

TERCER.- Atès que l’article 26.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 

local estableix el següent: 

 

“2. En els municipis amb població inferior a 20.000 habitants serà la Diputació 

provincial o entitat equivalent la que coordinarà la prestació dels següents serveis: 

 

a) Recoll ida i  tractament de residus.  

 

b) Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals. 

 

c) Neteja viària. 

 

d) Accés als nuclis de població. 

 

e) Pavimentació de vies urbanes. 

 

f) Enllumenat públic. 

 

Per coordinar l'esmentada prestació de serveis la Diputació ha de proposar, amb la 

conformitat dels municipis afectats, la forma de prestació, consistent en la prestació 

directa per la Diputació o la implantació de fórmules de gestió compartida a través de 

consorcis, mancomunitats o altres fórmules. 

 

Quan el municipi justifiqui davant la Diputació que pot prestar aquests serveis amb un 

cost efectiu menor que el derivat de la forma de gestió proposada per la Diputació 

provincial o entitat equivalent, el municipi podrà assumir la prestació i coordinació 

d'aquests serveis si la Diputació ho considera acreditat. 

 



 
 

 

Quan la Diputació o entitat equivalent assumeixi la prestació d'aquests serveis 

repercutirà als municipis el cost efectiu del servei en funció del seu ús. Si aquests 

serveis estiguessin finançats per taxes i assumeix la seva prestació la Diputació o 

entitat equivalent, serà a aquesta a qui vagi destinada la taxa per al finançament dels 

serveis. 

 

3. L'assistència de les Diputacions o entitats equivalents als Municipis, prevista en 

l'art. 36, es dirigirà preferentment a l'establiment i adequada prestació dels serveis 

mínims.” 

 

QUART.- Si bé és cert que des de la Diputació de Girona mitjançant Decret de 12 de 

febrer de 2020 (exp X2019001827) va atorgar a l’Ajuntament d’Anglès assistència 

tècnica sol·licitada per l'Ajuntament d’Anglès mitjançant el Pla de Serveis d’Assistència 

als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació de 

Girona, consistent en les actuacions que a continuació es reprodueixen: comunitats 

energètiques intel·ligents (Smart Energy Communities) en l’àmbit local. I. Assistència 

tècnica necessària per millorar la recollida selectiva municipal  Estudis de viabilitat 

econòmica per a la implantació de models de recollida porta a porta de residus sòlids 

urbans.  Estudi d'implantació d'un sistema de taxa d'escombraries basat en el 

pagament per generació.  Assessorament jurídic i tècnic en l’elaboració de plecs de 

prescripcions tècniques i administratives per a la contractació del servei de recollida 

porta a porta i transport dels residus sòlids urbans.  Participació en la mesa de 

contractació i elaboració d’informes de valoració de propostes. 

 

Així les coses, semblaria que la Diputació de Girona de forma fàctica opta perquè 

l’Ajuntament liciti el servei, ara bé, d’acord amb el redactat de l’article 26.2 LBRL, cal 

però, que a fi de donar compliment a allò expressat a l’esmentat precepte de forma 

prèvia l’Ajuntament d’Anglès sol·licita la amb la Diputació a fi de determinar la forma 

de prestació i en cas de voler prestar de forma exclusiva el servei i procedir a la seva 

licitació cal que justifiqui que el seu cost efectiu serà menor que allò que proposi la 

Diputació de Girona.  

 

 

CINQUÈ.- Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 18 d’octubre de 

2021 que obra a l’expedient.  

 

Legislació aplicable 

Article 26.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 

 

Resolució 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD:  

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que en el marc de la seva competència de 

coordinació en la prestació dels serveis de: 

 

- Recollida i tractament de residus. 



 
 

 

 

- Neteja viària. 

 

 

Tingui en compte la voluntat d’assumpció de la prestació i coordinació d’aquests 

serveis pel propi Ajuntament d’Anglès d’acord amb l’Estudi Econòmic del servei que 

s’adjunta a la present proposta i que ha estat redactat gràcies a l’assistència tècnica 

de la Diputació de Girona.   

 

 

TERCER.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona ad juntant l’Estudi 

econòmic de la prestació del servei porta a porta redactada per Ambiens.  

 

 

INTERVENCIONS 

Nosaltres no ho veiem prou clar d’acord amb els informes que consten en l’expedient. 

Per això ens abstindrem. 

Sr. Callís, ens fa basar és el tema de personal. Fins que ho tinguéssim clar amb el 

tema de personal. 

Sr. Espinet, ens fa por perquè no ho veiem clar. 

 

VOTACIONS 

 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

Esteve Trias Caparros, David Bohigas Vilalta, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez Berenguer 

i Joan València Palom.  

Abstencions: PAU (4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Antoni Ruiz Palma i Imma 

Jiménez Pla. 

 

 

 

 

 

 

 

I, no havent-hi més assumptes per a tractar el president, aixeca la sessió a l'hora 

esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe. 

 

El President,    

 


