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Plaça Gran, 7 - Tel. 53 80 06 - Fax 53 82 68 - 17491 
PERALADA  

AJUNTAMENT DE PERALADA 

ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN LA SESSI Ó 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 D’OCTUBRE  DE 2012 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 8/2012 
Caràcter: pública extraordinària 
Data: 29.10.2012 
Hora de convocatòria: 20.30 
Hora d’inici: 20.30 
Hora d’acabament: 21.35 
Lloc: sala de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Torrent Martín, alcalde-president; 
Sr. Juan Itxart Romagosa, regidor; 
Sra. Ana María Poch Pujol, regidora; 
Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez, regidor;  
Sr. Juan Cros Ferraró, regidor; 
Sra. Mònica Lladó Descamps, regidora; 
Sr. Enric Serra Planas, regidor.  
Sr. Josep Maria Oliver Clotas, regidor; 
Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas, regidor; 
Sr. Marcià Hernández Campos, secretari. 
 
Absents : 
Cap 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2012 (Exp. núm. 
268/2012). 

2. Designació dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2012 (Exp. núm. 270/2012). 

3. Aprovació de la cinquena modificació de crèdits del Pressupost de 2012 (Exp. núm. 
290/2012). 

4. Declaració de no disponibilitat dels crèdits pressupostaris corresponents a l’import de 
la paga extraordinària de desembre de 2012 (Exp. núm. 289/2012). 

5. Modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles (Exp. núm. 
287/2012) 

6. Imposició i ordenació de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general (Exp. 
núm. 283/2012). 

7. Delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i 
inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals (Exp. núm. 288/2012). 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2012  
 
L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de 28 de setembre de 2012, distribuït amb la convocatòria d’aquesta sessió, i ningú 
no pren la paraula, per la qual cosa s’aprova com a acta de la sessió per unanimitat.  
 

2. Designació dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2012 (Exp. núm.  270/2012) 
 
Atès que per Decret 104/2012, d’1 d’octubre, es va efectuar la convocatòria d’Eleccions al 
Parlament de Catalunya per al dia 25 de novembre de 2012, i que, de conformitat amb 
l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, s’ha de 
procedir a la designació del president i els vocals de cada mesa entre les persones censades, 
per sorteig públic;  
 
Atès que en virtut de reiterats acords de la Junta Electoral Central, correspon al Ple la 
designació dels membres de les meses electorals, per unanimitat, s’acorda: 
 
Primer. Procedir a realitzar el sorteig públic amb l’objecte de designar els presidents i vocals 
de cada mesa electoral, així com a dos suplents per a cadascun dels membres de la mesa, 
utilitzant com a mitjà de sorteig l’aplicació informàtica CONOCE v.3.2.3 facilitada per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Segon. De conformitat amb els resultats del sorteig, designar als següents membres de les 
meses electorals: 
 
 MESA  A 
Titulars Núm. d’elector  
President: María Carmen Benavent Bonastre A0111 
Vocal primer: Gonçal Alaminos Arellano A0015 
Vocal segon: Francisco José Rodriguez Jurado A0882 
Suplents  
De president 1r. suplent: Carles Caula Ros A0554 
De president 2on. suplent: Juan Ramon Abad Esteve A0001 
De vocal primer, 1r. suplent: Laura Salleras Guirado A0919 
Del vocal primer, 2on. suplent: Gerard Bech Brugués A0102 
De vocal segon, 1r. suplent: Laura Delgado Llanta A0321 
De vocal segon, 2on. suplent: Pedro Vergés Estañol A1058 
 
MESA B  
Titulars Núm. d’elector  
President: Marta Bech Gibert B0022 
Vocal primer: Jordi Toda Casas B0188 
Vocal segon: José María Pagès Torrent B0131 
Suplents  
De president, 1r. suplent: Helena Bech Gibert B0021 
De president, 2on. suplent: Anna Jou Cortada B0101 
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De vocal primer, 1r. suplent: Mario Soler Martí B0173 
De vocal primer, 2on. suplent : José Ignacio Bellver Sanz B0026 
De vocal segon, 1r. suplent: Catalina Pujol Carbonell  B0026 
De vocal segon, 2on. suplent: Gregorio Bech Gimbernat B0023 
 
Tercer. Notificar la referida designació com a presidents i vocals de les meses electorals a les 
persones interessades en el termini de 3 dies. 
 
Quart. Comunicar el present acord a la Junta Electoral de Zona. 
 
3. Aprovació de la cinquena modificació de crèdits del Pressupost de 2012 (Exp. núm. 
290/2012) 
 
PROPOSTA 
Atès que en data 23 d’octubre de 2012, es presenta la Memòria justificativa de la cinquena 
modificació de crèdits en el Pressupost de 2012, en la modalitat de suplement de crèdits i 
crèdits extraordinaris, finançat amb càrrec a nous ingressos, baixes de crèdits i romanent 
líquid de tresoreria disponible; 
 
Atès que en data 23 d’octubre de 2012 es va emetre informe de la Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir; 
 
Atès que en data 23 d’octubre de 2012 es va emetre Informe d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i en la mateixa data la Intervenció va informar sobre 
l’expedient. 
 
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació 
aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat amb el que disposa 
l’article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. 
 
Per això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 290/2012 en el 
Pressupost de 2012, en els termes següents: 
 
1. SUPLEMENTS DE CRÈDITS  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

1 45 21002 Conservació i reparació camins i infraestructures agràries Peralada 2.000,00 

3 45 21003 Conservació i reparació camins i infraestructures agràries Vilanova 10.000,00 

3 92 21201 Conservació i reparació edificis Vilanova 1.400,00 

1 15 21204 Conservació i reparació altres edificis 20.000,00 

1 16 21205 Conservació i reparació de l’escorxador 10.000,00 
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1 23 21203 Conservació reparació edifici centre de dia 8.000,00 

2 33 21206 Conservació i reparació edificis a càrrec Sant Domènec 3.500,00 

1 34 21307 Conservació i reparació piscina municipal 3.000,00 

3 16 21305 Conservació i reparació instal·lacions aigua i sanejament Vilanova 6.000,00 

1 15 21401 Conservació i reparació d'altres vehicles 6.000,00 

1 34 21308 Conservació altres instal·lacions esportives 8.000,00 

2 33 21602 Conservació i reparació equips informàtics Sant Domènec 2.100,00 

1 23 22115 Subministraments edifici centre sociosanitari 1.000,00 

2 33 22000 Material d'oficina a càrrec de Sant Domènec 1.000,00 

2 33 22124 Subministraments càrrec Sant Domènec 2.000,00 

3 33 22609 Despeses diverses activitats culturals Vilanova 7.000,00 

1 92 22713 Contracte manteniment sistemes informàtics 6.500,00 

1 17 22714 Poda d’arbrat 5.000,00 

1 34 22735 Contracte serveis tècnics esportius 6.000,00 

1 01 31010 Despeses financeres extinció contracte llar 7.120,00 

1 34 44901 Aportacions a societat municipal encàrrec instal·lacions esportives 6.100,00 

 TOTAL SUPLEMENT DESPESES 121.720,00 
 

2. CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

1 01 31008 Interessos préstec Banc Sabadell 13.620,00 

1 33 62202 Reforma pati inferior claustre Sant Domènec 72.000,00 

 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 85.620,00  
  
FINANÇAMENT 
 
BAIXA CRÈDIT  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

1 45 613 02 Millores accés centre històric   50.000,00 

 Total baixes de crèdit 50.000,00 
 
MAJORS/NOUS INGRESSOS DELS PREVISTOS 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

1 761 04 Subvenció Diputació - reforma Claustre 15.000,00 

 Total nous ingressos 15.000,00 
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ROMANENT DE TRESORERIA  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

1 870 00  Aplicació romanent per a despesa general 142.340,00 

 Total Romanent de tresoreria 142.340,00 
 
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 157.340,00 €  
TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS 157.340,00 €  
  
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona durant el termini de quinze dies, durant els quals les persones 
interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hi presenten 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada amb els sis vots a favor del grup CiU i els tres 
en contra del grup ALM. 
 
4. Declaració de no disponibilitat dels crèdits pressupostaris corresponents a l’import de 
la paga extraordinària de desembre de 2012 (Exp.  núm. 289/2012) 
 
PROPOSTA 

Vistos l’informe de la Secretaria de data 22 d’octubre de 2012 en relació amb el procediment i 
la legislació aplicable i l’informe de la Intervenció de data 22 d’octubre de 2012 sobre la 
viabilitat de realitzar la declaració com a no disponible del crèdit per l’import de 26.640,15 
euros de les aplicacions del Pressupost municipal vigent del capítol 1, corresponents a les 
pagues extraordinàries de desembre del personal d’aquest Ajuntament, tant funcionari com  
laboral, per tal de donar compliment a les previsions dels articles 2 del Reial decret llei 
20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 
22 de la Llei 2/2012, de pressupostos generals de l'Estat per a l’exercici 2012; 

Atès que l’apartat 4 de l’article 2 del RDL 20/2012 estableix que les quantitats derivades de la 
supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o 
pagues addicionals equivalents d’acord amb el que disposa aquest article es destinaran en 
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança 
col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que 
s’estableix en la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i en 
els termes i amb l’abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos; 

Vista la Nota informativa de 5 de setembre de 2012, modificada per una altra de 23 d’octubre 
de 2012, relativa a l’aplicació per les entitats locals del que disposen els articles 2 del Reial 
decret llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de pressupostos generals de l’Estat per al present 
exercici; 

Atès que, d’acord amb aquesta Nota, és procedent: 
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1. Blocar els crèdits corresponents en l’import de les quanties que correspongui percebre el 
mes de desembre, conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la 
paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del dit mes, la 
qual cosa pot realitzar-se mitjançant un acord de no disponibilitat. 

2. L’adopció de l’acord anterior produirà en la liquidació del Pressupost de 2012 un menor 
dèficit o un major superàvit a l’inicialment previst en termes del Sistema Europeu de 
Comptes. En el supòsit de superàvit, per aplicació de l’article 32 de la Llei orgànica 
2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fnancera, el seu import s’haurà de 
destinar a reduir l’endeutament net.  

3. L’apartat 4 afegeix el compromís que les quantitats derivades de la supressió dels 
emoluments esmentats es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de 
pensions o contractes d’assegurança col·lectiva, en els termes i amb l’abast que es 
determinin en les lleis de pressupostos corresponents. Per tant, en l’any o anys en què 
aquestes lleis disposin la seva aplicació, s’hauran de dotar els crèdits en el Pressupost, en 
els termes i amb l’abast que es determini.  

Atès que per declarar com a no disponibles aquests crèdits l’Ajuntament hauria d’adoptar un 
acord de no disponibilitat, de conformitat amb l'article 33 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, segons el qual: 

1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza la 
totalitat o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-lo com a no 
susceptible d'utilització. 

2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb càrrec al 
saldo declarat no disponible no es podran acordar autoritzacions de despeses ni 
transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici següent. 

3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a 
disponible, al Ple de l’entitat. 

Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD 

Primer. Aprovar la declaració de no disponibilitat dels crèdits pressupostaris de les 
aplicacions que es detallen a continuació per un import de 26.640,15 euros, quantitat que es 
destinarà en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes 
d’assegurança col·lectiva, en els termes i amb l’abast que es determinin en les corresponents 
lleis de pressupostos.  
 

Aplicació 
Pressupostària 

Descripció Euros 

1 92 120 01 Retribucions bàsiques funcionaris A2 699,38 

1 92 120 03 Retribucions bàsiques funcionaris C1 1.099,39 

1 92 120 06 Retribucions bàsiques triennis 356,3 



 
. 

 

 
 

 

7 

Plaça Gran, 7 - Tel. 53 80 06 - Fax 53 82 68 - 17491 
PERALADA  

AJUNTAMENT DE PERALADA 

1 92 121 00 Retribucions complement destí Administració general 1.207,3 

1 92 121 01 Retribucions complement específic Administració general 1.710,50 

1 13 120 04 Retribucions bàsiques funcionaris C2 593,79 

1 13 121 00 Retribucions complement destí vigilants funcionaris 305,01 

1 13 121 01 Retribucions complement específic vigilant funcionaris 407,17 

1 92 130 00 Retribucions bàsiques laboral fix Administració general 6.068,47 

1 15 130 05 Retribucions personal laboral fix urbanisme 1.591,66 

1 13 130 03 Retribucions personal laboral fix servei vigilància 2.169,79 

1 13 131 00 Retribucions laboral temporal vigilants municipal 628,67 

2 33 130 00 Retribucions bàsiques laboral fix Sant Domènec 2.608,76 

1 15 130 06 Retribucions personal laboral fix altres serveis 4.203,26 

1 15 131 00 Retribucions personal laboral eventual altres serveis 497,14 

1 32 130 00 Retribucions bàsiques laboral fix escoles 1.203,43 

1 32 131 00 Retribucions laboral temporal casal d’estiu 1.290,13 

 TOTAL 26.640,15 

 
Segon. Donar compte del present acord a la Intervenció perquè realitzi les anotacions 
comptables i pressupostàries corresponents. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat.  
 
5. Modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles (Exp. núm. 
287/2012) 
 
PROPOSTA  
 
Vistos l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal de 
l’impost sobre béns immobles i l’informe de la Secretaria, d’acord amb el que disposen els 
articles 16, 17, 57 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 13 de l’Ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre béns immobles, al qual s’afegeix el punt 3 amb el text següent:   
 

“3. De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, es podrà concedir el 
fraccionament de l’impost de béns immobles en dos terminis de pagament: el primer, 
en període voluntari i el segon, l’1 d'octubre de l’exercici en curs, sense interessos de 
demora. 
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Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació si el tribut té aprovat el calendari 
de cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs. 
 
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà a instància de part respecte a tots 
aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 euros, sempre que el 
pagament dels quals estigui domiciliat. 
 
Igualment, les persones interessades que en el moment de l’acreditació de l’impost no 
el tinguin domiciliat i vulguin acollir-se a aquesta possibilitat, podran fer-ho amb la 
presentació prèvia de la sol·licitud corresponent en aquest sentit i de la domiciliació 
bancària del seu pagament. 
 
Amb aquests efectes, la sol·licitud esmentada s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament titular 
de l’ingrés o a XALOC un mes abans que s’iniciï el termini de pagament en període 
voluntari. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis 
tributaris. 
 
La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del 
rebut de l’exercici en curs.  
 
Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en 
voluntària, es facilitarà document de pagament pel total pendent, que es podrà fer 
efectiu fins al darrer dia del  període de pagament esmentat. 
 
Si l’incompliment del pagament es produeix un cop vençut el període de pagament en 
voluntària, s’iniciaran la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de 
l’incompliment esmentat.” 

 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies, mitjançant 
un anunci que es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la 
Província, a fi que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que estimin 
pertinents. 
 
Tercer. Si no es presenten reclamacions, l’acord provisional s’entendrà elevat a definitiu 
sense cap més tràmit i entrarà en vigor l’1 de gener de 2013. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat.  
 
6. Imposició i ordenació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general (Exp. 
núm. 283/2012) 
 
PROPOSTA  

Atès que en data 16 d’octubre de 2012 aquesta Secretaria va emetre informe referent al 
procediment a seguir i a la legislació aplicable per aprovar la imposició i ordenació de la taxa 
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per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments d’interès general; 

Atès que en data 16 d’octubre de 2012 s’ha emès informe tecnicoeconòmic per a la imposició 
i ordenació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general; 

Atès que en data 16 d’octubre de 2012 ha estat lliurat per la Secretaria el projecte d’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general, i el secretari ha fet 
l’informe-proposta de resolució en la mateixa data,  

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer. Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per aprofitament especial del domini 
públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 
i l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta, que s'annexa al present acord. 

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptives, mitjançant la seva exposició 
al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província durant el termini 
de trenta dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i plantejar 
les reclamacions que estimin oportunes. 

Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presentin reclamacions a l’expedient en el termini 
indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, sobre la base de l’article 17.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat.  
 
7. Delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i 
inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals (Exp. núm. 288/2012)  
 
PROPOSTA 

La article 36.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en 
endavant LRBRL, atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú (en endavant LRJAPPAC) estableix que les administracions 
públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres 
administracions poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici de les seves competències. 

En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de dret públic que els 
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL), concreta aquesta 
assistència i disposa que les entitats locals podran delegar en altres entitats locals en el 
territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i dels restants ingressos de dret públic que la mateixa Llei els atribueix. 
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La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància que 
un exercici adequat d’aquestes té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest 
municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de delegació previstos en la 
legislació. 

Es considera, doncs, necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es volen fer 
per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona i que aquesta realitzarà mitjançant XALOC, 
Organisme Autònom de Gestió Tributària.  

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer . Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del 
TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions expressades al document que 
s’incorpora al present acord com a annex I, les facultats que a continuació s’especifiquen: 
 

TIPUS D'INGRÉS GESTIÓ INSPECCIÓ RECAPTACIÓ 
   Voluntària Executiva 

Taxa d'aprofitament especial del 
domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de 
serveis de subministrament 
d’interès general. 

X X X X 

 
La delegació esmentada suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació en data 17 
de novembre de 2009 i formalitzada mitjançant conveni subscrit en data 3 de desembre de 
2009. 
 
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, l’organisme 
autònom creat amb aquesta finalitat.  

En tot cas, serà XALOC qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i 
traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions. 

Segon. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una vigència de quatre (4) anys, i 
comportarà l’ampliació del termini de vigència de les facultats en matèria de gestió, liquidació 
i recaptació d’ingressos, delegades amb anterioritat.  

Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en any, 
llevat que qualssevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho 
comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos. 

Tercer. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que preveu el present acord 
comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports 
especificats a l’Ordenança fiscal de prestació de serveis encomanats a XALOC, de la 
Diputació de Girona. 

Quart. Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona s’ajustarà a la 
normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del 
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que preveu l’article 7.3 del TRLRHL, i de les seves pròpies facultats d’autoorganització per a 
la gestió dels serveis atribuïts. 

Cinquè. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona, 
amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una certificat que s’adjuntarà al 
conveni esmentat com a annex. 

Sisè. Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació de la 
delegació conferida. 

Setè. La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga, publicarà el 
present acord al Butlletí Oficial  de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya per a coneixement general, en compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del 
TRLRHL. 

Vuitè. Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que siguin necessaris 
per executar o desenvolupar el present acord. 

ANNEX I 
La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
inclou, a títol enunciatiu i no limitador, les funcions següents:  
 
• Delegació de la gestió, recaptació i inspecció de la taxa d’aprofitament especial del 

domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general. 

 
La delegació conferida és integral, de manera que inclou tant la gestió com la recaptació i la 
inspecció, i implica l’exercici de les funcions següents: 
 
1. Revisió de les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris. 
2. Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives per determinar els 

deutes tributaris. 
3. Expedició de documents cobratoris. 
4. Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
5. Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu. 
6. Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per 

XALOC. 
7. Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
8. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
9. Qualificació de les infraccions i imposicions de sancions tributàries. 
10. Realització d’actuacions de comprovació i investigació en l’àmbit de la inspecció 

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
11. Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
12. Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
13. Aquelles altres actuacions necessàries per dur a terme amb eficàcia la gestió integral de la 

taxa, que engloba la gestió, recaptació en voluntària i executiva, i la inspecció tributària.  
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat.  
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ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN LA SESSI Ó 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 D’OCTUBRE  DE 2012 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 8/2012 
Caràcter: pública extraordinària 
Data: 29.10.2012 
Hora de convocatòria: 20.30 
Hora d’inici: 20.30 
Hora d’acabament: 21.35 
Lloc: sala de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Torrent Martín, alcalde-president; 
Sr. Juan Itxart Romagosa, regidor; 
Sra. Ana María Poch Pujol, regidora; 
Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez, regidor;  
Sr. Juan Cros Ferraró, regidor; 
Sra. Mònica Lladó Descamps, regidora; 
Sr. Enric Serra Planas, regidor.  
Sr. Josep Maria Oliver Clotas, regidor; 
Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas, regidor; 
Sr. Marcià Hernández Campos, secretari. 
 
Absents : 
Cap 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2012 (Exp. núm. 
268/2012). 

2. Designació dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2012 (Exp. núm. 270/2012). 

3. Aprovació de la cinquena modificació de crèdits del Pressupost de 2012 (Exp. núm. 
290/2012). 

4. Declaració de no disponibilitat dels crèdits pressupostaris corresponents a l’import de 
la paga extraordinària de desembre de 2012 (Exp. núm. 289/2012). 

5. Modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles (Exp. núm. 
287/2012) 

6. Imposició i ordenació de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general (Exp. 
núm. 283/2012). 

7. Delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i 
inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals (Exp. núm. 288/2012). 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2012  
 
L’alcalde-president pregunta si hi ha alguna objecció a fer a l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de 28 de setembre de 2012, distribuït amb la convocatòria d’aquesta sessió, i ningú 
no pren la paraula, per la qual cosa s’aprova com a acta de la sessió per unanimitat.  
 

2. Designació dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2012 (Exp. núm.  270/2012) 
 
Atès que per Decret 104/2012, d’1 d’octubre, es va efectuar la convocatòria d’Eleccions al 
Parlament de Catalunya per al dia 25 de novembre de 2012, i que, de conformitat amb 
l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, s’ha de 
procedir a la designació del president i els vocals de cada mesa entre les persones censades, 
per sorteig públic;  
 
Atès que en virtut de reiterats acords de la Junta Electoral Central, correspon al Ple la 
designació dels membres de les meses electorals, per unanimitat, s’acorda: 
 
Primer. Procedir a realitzar el sorteig públic amb l’objecte de designar els presidents i vocals 
de cada mesa electoral, així com a dos suplents per a cadascun dels membres de la mesa, 
utilitzant com a mitjà de sorteig l’aplicació informàtica CONOCE v.3.2.3 facilitada per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Segon. De conformitat amb els resultats del sorteig, designar als següents membres de les 
meses electorals: 
 
 MESA  A 
Titulars Núm. d’elector  
President: María Carmen Benavent Bonastre A0111 
Vocal primer: Gonçal Alaminos Arellano A0015 
Vocal segon: Francisco José Rodriguez Jurado A0882 
Suplents  
De president 1r. suplent: Carles Caula Ros A0554 
De president 2on. suplent: Juan Ramon Abad Esteve A0001 
De vocal primer, 1r. suplent: Laura Salleras Guirado A0919 
Del vocal primer, 2on. suplent: Gerard Bech Brugués A0102 
De vocal segon, 1r. suplent: Laura Delgado Llanta A0321 
De vocal segon, 2on. suplent: Pedro Vergés Estañol A1058 
 
MESA B  
Titulars Núm. d’elector  
President: Marta Bech Gibert B0022 
Vocal primer: Jordi Toda Casas B0188 
Vocal segon: José María Pagès Torrent B0131 
Suplents  
De president, 1r. suplent: Helena Bech Gibert B0021 
De president, 2on. suplent: Anna Jou Cortada B0101 
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De vocal primer, 1r. suplent: Mario Soler Martí B0173 
De vocal primer, 2on. suplent : José Ignacio Bellver Sanz B0026 
De vocal segon, 1r. suplent: Catalina Pujol Carbonell  B0026 
De vocal segon, 2on. suplent: Gregorio Bech Gimbernat B0023 
 
Tercer. Notificar la referida designació com a presidents i vocals de les meses electorals a les 
persones interessades en el termini de 3 dies. 
 
Quart. Comunicar el present acord a la Junta Electoral de Zona. 
 
3. Aprovació de la cinquena modificació de crèdits del Pressupost de 2012 (Exp. núm. 
290/2012) 
 
PROPOSTA 
Atès que en data 23 d’octubre de 2012, es presenta la Memòria justificativa de la cinquena 
modificació de crèdits en el Pressupost de 2012, en la modalitat de suplement de crèdits i 
crèdits extraordinaris, finançat amb càrrec a nous ingressos, baixes de crèdits i romanent 
líquid de tresoreria disponible; 
 
Atès que en data 23 d’octubre de 2012 es va emetre informe de la Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir; 
 
Atès que en data 23 d’octubre de 2012 es va emetre Informe d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i en la mateixa data la Intervenció va informar sobre 
l’expedient. 
 
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació 
aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat amb el que disposa 
l’article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. 
 
Per això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 290/2012 en el 
Pressupost de 2012, en els termes següents: 
 
1. SUPLEMENTS DE CRÈDITS  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

1 45 21002 Conservació i reparació camins i infraestructures agràries Peralada 2.000,00 

3 45 21003 Conservació i reparació camins i infraestructures agràries Vilanova 10.000,00 

3 92 21201 Conservació i reparació edificis Vilanova 1.400,00 

1 15 21204 Conservació i reparació altres edificis 20.000,00 

1 16 21205 Conservació i reparació de l’escorxador 10.000,00 
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1 23 21203 Conservació reparació edifici centre de dia 8.000,00 

2 33 21206 Conservació i reparació edificis a càrrec Sant Domènec 3.500,00 

1 34 21307 Conservació i reparació piscina municipal 3.000,00 

3 16 21305 Conservació i reparació instal·lacions aigua i sanejament Vilanova 6.000,00 

1 15 21401 Conservació i reparació d'altres vehicles 6.000,00 

1 34 21308 Conservació altres instal·lacions esportives 8.000,00 

2 33 21602 Conservació i reparació equips informàtics Sant Domènec 2.100,00 

1 23 22115 Subministraments edifici centre sociosanitari 1.000,00 

2 33 22000 Material d'oficina a càrrec de Sant Domènec 1.000,00 

2 33 22124 Subministraments càrrec Sant Domènec 2.000,00 

3 33 22609 Despeses diverses activitats culturals Vilanova 7.000,00 

1 92 22713 Contracte manteniment sistemes informàtics 6.500,00 

1 17 22714 Poda d’arbrat 5.000,00 

1 34 22735 Contracte serveis tècnics esportius 6.000,00 

1 01 31010 Despeses financeres extinció contracte llar 7.120,00 

1 34 44901 Aportacions a societat municipal encàrrec instal·lacions esportives 6.100,00 

 TOTAL SUPLEMENT DESPESES 121.720,00 
 

2. CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

1 01 31008 Interessos préstec Banc Sabadell 13.620,00 

1 33 62202 Reforma pati inferior claustre Sant Domènec 72.000,00 

 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 85.620,00  
  
FINANÇAMENT 
 
BAIXA CRÈDIT  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

1 45 613 02 Millores accés centre històric   50.000,00 

 Total baixes de crèdit 50.000,00 
 
MAJORS/NOUS INGRESSOS DELS PREVISTOS 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

1 761 04 Subvenció Diputació - reforma Claustre 15.000,00 

 Total nous ingressos 15.000,00 
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ROMANENT DE TRESORERIA  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

1 870 00  Aplicació romanent per a despesa general 142.340,00 

 Total Romanent de tresoreria 142.340,00 
 
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 157.340,00 €  
TOTAL MODIFICACIÓ D’INGRESSOS 157.340,00 €  
  
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona durant el termini de quinze dies, durant els quals les persones 
interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hi presenten 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, fou aprovada amb els sis vots a favor del grup CiU i els tres 
en contra del grup ALM. 
 
4. Declaració de no disponibilitat dels crèdits pressupostaris corresponents a l’import de 
la paga extraordinària de desembre de 2012 (Exp.  núm. 289/2012) 
 
PROPOSTA 

Vistos l’informe de la Secretaria de data 22 d’octubre de 2012 en relació amb el procediment i 
la legislació aplicable i l’informe de la Intervenció de data 22 d’octubre de 2012 sobre la 
viabilitat de realitzar la declaració com a no disponible del crèdit per l’import de 26.640,15 
euros de les aplicacions del Pressupost municipal vigent del capítol 1, corresponents a les 
pagues extraordinàries de desembre del personal d’aquest Ajuntament, tant funcionari com  
laboral, per tal de donar compliment a les previsions dels articles 2 del Reial decret llei 
20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 
22 de la Llei 2/2012, de pressupostos generals de l'Estat per a l’exercici 2012; 

Atès que l’apartat 4 de l’article 2 del RDL 20/2012 estableix que les quantitats derivades de la 
supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o 
pagues addicionals equivalents d’acord amb el que disposa aquest article es destinaran en 
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança 
col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que 
s’estableix en la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i en 
els termes i amb l’abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos; 

Vista la Nota informativa de 5 de setembre de 2012, modificada per una altra de 23 d’octubre 
de 2012, relativa a l’aplicació per les entitats locals del que disposen els articles 2 del Reial 
decret llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de pressupostos generals de l’Estat per al present 
exercici; 

Atès que, d’acord amb aquesta Nota, és procedent: 
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1. Blocar els crèdits corresponents en l’import de les quanties que correspongui percebre el 
mes de desembre, conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la 
paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del dit mes, la 
qual cosa pot realitzar-se mitjançant un acord de no disponibilitat. 

2. L’adopció de l’acord anterior produirà en la liquidació del Pressupost de 2012 un menor 
dèficit o un major superàvit a l’inicialment previst en termes del Sistema Europeu de 
Comptes. En el supòsit de superàvit, per aplicació de l’article 32 de la Llei orgànica 
2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fnancera, el seu import s’haurà de 
destinar a reduir l’endeutament net.  

3. L’apartat 4 afegeix el compromís que les quantitats derivades de la supressió dels 
emoluments esmentats es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de 
pensions o contractes d’assegurança col·lectiva, en els termes i amb l’abast que es 
determinin en les lleis de pressupostos corresponents. Per tant, en l’any o anys en què 
aquestes lleis disposin la seva aplicació, s’hauran de dotar els crèdits en el Pressupost, en 
els termes i amb l’abast que es determini.  

Atès que per declarar com a no disponibles aquests crèdits l’Ajuntament hauria d’adoptar un 
acord de no disponibilitat, de conformitat amb l'article 33 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, segons el qual: 

1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza la 
totalitat o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-lo com a no 
susceptible d'utilització. 

2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb càrrec al 
saldo declarat no disponible no es podran acordar autoritzacions de despeses ni 
transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici següent. 

3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a 
disponible, al Ple de l’entitat. 

Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD 

Primer. Aprovar la declaració de no disponibilitat dels crèdits pressupostaris de les 
aplicacions que es detallen a continuació per un import de 26.640,15 euros, quantitat que es 
destinarà en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes 
d’assegurança col·lectiva, en els termes i amb l’abast que es determinin en les corresponents 
lleis de pressupostos.  
 

Aplicació 
Pressupostària 

Descripció Euros 

1 92 120 01 Retribucions bàsiques funcionaris A2 699,38 

1 92 120 03 Retribucions bàsiques funcionaris C1 1.099,39 

1 92 120 06 Retribucions bàsiques triennis 356,3 
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1 92 121 00 Retribucions complement destí Administració general 1.207,3 

1 92 121 01 Retribucions complement específic Administració general 1.710,50 

1 13 120 04 Retribucions bàsiques funcionaris C2 593,79 

1 13 121 00 Retribucions complement destí vigilants funcionaris 305,01 

1 13 121 01 Retribucions complement específic vigilant funcionaris 407,17 

1 92 130 00 Retribucions bàsiques laboral fix Administració general 6.068,47 

1 15 130 05 Retribucions personal laboral fix urbanisme 1.591,66 

1 13 130 03 Retribucions personal laboral fix servei vigilància 2.169,79 

1 13 131 00 Retribucions laboral temporal vigilants municipal 628,67 

2 33 130 00 Retribucions bàsiques laboral fix Sant Domènec 2.608,76 

1 15 130 06 Retribucions personal laboral fix altres serveis 4.203,26 

1 15 131 00 Retribucions personal laboral eventual altres serveis 497,14 

1 32 130 00 Retribucions bàsiques laboral fix escoles 1.203,43 

1 32 131 00 Retribucions laboral temporal casal d’estiu 1.290,13 

 TOTAL 26.640,15 

 
Segon. Donar compte del present acord a la Intervenció perquè realitzi les anotacions 
comptables i pressupostàries corresponents. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat.  
 
5. Modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles (Exp. núm. 
287/2012) 
 
PROPOSTA  
 
Vistos l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal de 
l’impost sobre béns immobles i l’informe de la Secretaria, d’acord amb el que disposen els 
articles 16, 17, 57 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 13 de l’Ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre béns immobles, al qual s’afegeix el punt 3 amb el text següent:   
 

“3. De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, es podrà concedir el 
fraccionament de l’impost de béns immobles en dos terminis de pagament: el primer, 
en període voluntari i el segon, l’1 d'octubre de l’exercici en curs, sense interessos de 
demora. 
 



 
. 
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Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació si el tribut té aprovat el calendari 
de cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs. 
 
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà a instància de part respecte a tots 
aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 euros, sempre que el 
pagament dels quals estigui domiciliat. 
 
Igualment, les persones interessades que en el moment de l’acreditació de l’impost no 
el tinguin domiciliat i vulguin acollir-se a aquesta possibilitat, podran fer-ho amb la 
presentació prèvia de la sol·licitud corresponent en aquest sentit i de la domiciliació 
bancària del seu pagament. 
 
Amb aquests efectes, la sol·licitud esmentada s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament titular 
de l’ingrés o a XALOC un mes abans que s’iniciï el termini de pagament en període 
voluntari. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis 
tributaris. 
 
La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del 
rebut de l’exercici en curs.  
 
Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en 
voluntària, es facilitarà document de pagament pel total pendent, que es podrà fer 
efectiu fins al darrer dia del  període de pagament esmentat. 
 
Si l’incompliment del pagament es produeix un cop vençut el període de pagament en 
voluntària, s’iniciaran la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de 
l’incompliment esmentat.” 

 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies, mitjançant 
un anunci que es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la 
Província, a fi que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que estimin 
pertinents. 
 
Tercer. Si no es presenten reclamacions, l’acord provisional s’entendrà elevat a definitiu 
sense cap més tràmit i entrarà en vigor l’1 de gener de 2013. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat.  
 
6. Imposició i ordenació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general (Exp. 
núm. 283/2012) 
 
PROPOSTA  

Atès que en data 16 d’octubre de 2012 aquesta Secretaria va emetre informe referent al 
procediment a seguir i a la legislació aplicable per aprovar la imposició i ordenació de la taxa 



 
. 
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per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments d’interès general; 

Atès que en data 16 d’octubre de 2012 s’ha emès informe tecnicoeconòmic per a la imposició 
i ordenació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general; 

Atès que en data 16 d’octubre de 2012 ha estat lliurat per la Secretaria el projecte d’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general, i el secretari ha fet 
l’informe-proposta de resolució en la mateixa data,  

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer. Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per aprofitament especial del domini 
públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 
i l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta, que s'annexa al present acord. 

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptives, mitjançant la seva exposició 
al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província durant el termini 
de trenta dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i plantejar 
les reclamacions que estimin oportunes. 

Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presentin reclamacions a l’expedient en el termini 
indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, sobre la base de l’article 17.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat.  
 
7. Delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i 
inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals (Exp. núm. 288/2012)  
 
PROPOSTA 

La article 36.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en 
endavant LRBRL, atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú (en endavant LRJAPPAC) estableix que les administracions 
públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres 
administracions poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici de les seves competències. 

En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de dret públic que els 
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL), concreta aquesta 
assistència i disposa que les entitats locals podran delegar en altres entitats locals en el 
territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i dels restants ingressos de dret públic que la mateixa Llei els atribueix. 
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La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància que 
un exercici adequat d’aquestes té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest 
municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de delegació previstos en la 
legislació. 

Es considera, doncs, necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es volen fer 
per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona i que aquesta realitzarà mitjançant XALOC, 
Organisme Autònom de Gestió Tributària.  

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer . Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del 
TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions expressades al document que 
s’incorpora al present acord com a annex I, les facultats que a continuació s’especifiquen: 
 

TIPUS D'INGRÉS GESTIÓ INSPECCIÓ RECAPTACIÓ 
   Voluntària Executiva 

Taxa d'aprofitament especial del 
domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de 
serveis de subministrament 
d’interès general. 

X X X X 

 
La delegació esmentada suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació en data 17 
de novembre de 2009 i formalitzada mitjançant conveni subscrit en data 3 de desembre de 
2009. 
 
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, l’organisme 
autònom creat amb aquesta finalitat.  

En tot cas, serà XALOC qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i 
traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions. 

Segon. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una vigència de quatre (4) anys, i 
comportarà l’ampliació del termini de vigència de les facultats en matèria de gestió, liquidació 
i recaptació d’ingressos, delegades amb anterioritat.  

Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en any, 
llevat que qualssevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho 
comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos. 

Tercer. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que preveu el present acord 
comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports 
especificats a l’Ordenança fiscal de prestació de serveis encomanats a XALOC, de la 
Diputació de Girona. 

Quart. Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona s’ajustarà a la 
normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del 
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que preveu l’article 7.3 del TRLRHL, i de les seves pròpies facultats d’autoorganització per a 
la gestió dels serveis atribuïts. 

Cinquè. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona, 
amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una certificat que s’adjuntarà al 
conveni esmentat com a annex. 

Sisè. Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació de la 
delegació conferida. 

Setè. La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga, publicarà el 
present acord al Butlletí Oficial  de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya per a coneixement general, en compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del 
TRLRHL. 

Vuitè. Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que siguin necessaris 
per executar o desenvolupar el present acord. 

ANNEX I 
La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
inclou, a títol enunciatiu i no limitador, les funcions següents:  
 
• Delegació de la gestió, recaptació i inspecció de la taxa d’aprofitament especial del 

domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general. 

 
La delegació conferida és integral, de manera que inclou tant la gestió com la recaptació i la 
inspecció, i implica l’exercici de les funcions següents: 
 
1. Revisió de les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris. 
2. Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives per determinar els 

deutes tributaris. 
3. Expedició de documents cobratoris. 
4. Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
5. Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu. 
6. Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per 

XALOC. 
7. Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
8. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
9. Qualificació de les infraccions i imposicions de sancions tributàries. 
10. Realització d’actuacions de comprovació i investigació en l’àmbit de la inspecció 

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
11. Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
12. Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
13. Aquelles altres actuacions necessàries per dur a terme amb eficàcia la gestió integral de la 

taxa, que engloba la gestió, recaptació en voluntària i executiva, i la inspecció tributària.  
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat.  


