ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 D´OCTUBRE DE
2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000007
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 22 d´octubre de 2021
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:18 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Josep Coma Guitart, Alcalde
Elena Llongarriu Guillamet, Regidora
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora
Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora
Carles Garriga Gardella, Regidor
Albert Ibáñez González, Regidor
Cristina Reig Franch, Secret ària
Amb veu i sense vot: Ningú.

Han excusat la seva absència:
Pedro Suñer Vilanova, Regidor
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.
1.0.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel
2022.
Text:
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen 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 s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del
mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, 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.
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De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
La publicació dels textos actualit zats 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 virtut del que es disposa en l'article 25 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, tot acord
d'establiment o modificació de taxes haurà d'adoptar-se a la vista d'un informe
tècnic -econòmic, en el qual es posi de manifest la previsible cobertura del cost que
genera la prestació del citat servei.
Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals respecte de les taxes per la prestació de serveis públics o realitzac ió
d’activitats administratives de competència local, l’import de la recaptació estimada
no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà.
A la vista de l’informe de la Secretaria intervenció i l’informe tècnic -econòmic de data
19 d’octubre de 2021 es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2022 i següents, la modificació de
les ordenances fiscals que es relacionen a l’Annex I.
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el termini
de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunc i
d’exposic ió en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
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Tercer. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta
categoria, relatiu a l’aprovació i/o modificació de l’ordenança/ce s fiscal/s per a
l’exercici 2022 i següents, així com el text íntegre de l’Ordenança seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
ANNEX I. MODIFICACIÓ ORDENANCES 2022
O rdenança fiscal
ADMINIS TRATIU S

número

7:

TAXA

PER

EXPEDIC IÓ

DE

DO C U MENTS

Es modifiquen alguns dels conceptes de les tarifes de l’article 7, concretament els assenyalats
en el següent quadre:
Epígraf quart: Docum ents relatius a serveis d’urbanism e:

1.Certificat de qualificació urbanística (clau i qualificació)
2. Certificat d’aprofitament urbanístic
3. Certificat de compatibilitat urbanística
4. Certificat sobre legalitat o antiguitat d’habitatges
5. CD-ROM i similars amb informació urbanística o de projectes
6. CD-ROM i similars amb cartografia en format cartogràfic
7. Expedient aprovació o modificació projecte de reparcel·lació o
compensació (Si l’expedient de compensació comporta la publicació
dels estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació, els
promotors hauran de satisfer íntegrament, a més, aquestes despeses)
8. Expedient aprovació o modificació projecte d’urbanització
9. Expedient aprovació o modificació de plans especials
10. Tramitació estudis de detall
11. Expedient aprovació o modificació pla parcial
12. Expedient aprovació o modificació pla parcial amb projecte
d’urbanització
13. Expedient aprovació o modificació pla parcial amb reparcel·lació i
projecte urbanització
14. Expedient d’exposició pública d’avanços de planejament (POUM,
PPV i PEU/PMU (article125RP)
15. Expedient de modificació puntual del POUM
a) Fins a 1Ha
b) De 1 a 10 Ha
c) Més de 10 Ha
16. Expedients en sòl no urbanitzable tramitats d´acord amb l’art.48
RLUC. Quan sigui l´Ajuntament qui faci les sol·licituds dels informes
preceptius de l´article abans esmentat aquesta tarifa s'augmentarà
en 150,00 €
17. Tramitació expedient de declaració de ruïna i obres d'execució
18. Certificats i informes dels serveis tècnics municipals en relació a
l’estat de conservació d’edificis, terrenys i solars, medicions,
taxacions, requerits pels veïns. que comportin desplaçament dels
tècnics fora de les dependències municipals

35,00
85,00
55,00
35,00
10,00
85,00

€
€
€
€
€
€

400,00
400,00
400,00
400,00
600,00

€
€
€
€
€

900,00 €
1.500,00 €
400,00 €
750,00 €
1.500,00 €
1.500,00 € /Ha
(+ 100,00 €/Ha)

400,00 €
200,00 €

60,00€/hora
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En el cas que la tramitació de l'expedient requereixi publicació en butlletins oficials s’afegirà el
seu cost.
Ordenança fiscal número 8: TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS,
LLICÈNCIA, AUTORITZACIÓ, RÈGIM DE COMUNICACIÓ I ALTRES PERMISOS
MUNICIPALS D’ACTIVITATS
E s m odifica el s egü ent art icle, ja qu e s ’h a det ectat u n error m at erial gen erant epígrafs
de l’art icle an t erior, qu e qu eda redact at de la s egü en t m an era:
Article 8. CANVIS ACTIVITAT
Els canvis d’activitat en un mateix local tributaran com si es tractés d’una primera obertura.
La introducció de noves activitats a un mateix local tributaran el 50% de la corresponent la
primera obertura (actualitzada). La quota es calcularà en el moment de sol·licitar-ho.
Les reformes dels establiments que impliquin les alteracions a què es refereix l’article 2.2.c),
tributaran com una nova obertura d’ acord amb la seva classificació.
O rdenança fiscal número 9 : TAXA PER L L IC ENC IES U RBANÍS TIQ U ES
E s m odifica algu n dels con ceptes de les t arifes de l’art icle 6 i u n error de n u m eració,
concretament els assenyalats en els següents quadres:
Article 6
Regiran les següents tarifes:
1. Llicència d'Obres majors, sobre import del project e
visat pel col·legi oficial corresponent

0,30% del pressupost del projecte,
amb un mínim de 30€ i amb un
màxim de 500€.

2. Comunicació prèvia d'obres
menors, sobre
pressupost o memòria valorada presentada per
l’interessat
3. Llicència d'Expedients de modificació de projectes:
Obres majors

0,30% del pressupost amb
mínim de 30€.

4. Llicència d'Expedients de modificació de projectes:
Obres menors
5. Llicència expedients de pròrroga: Obres majors
6. Llicència expedients de pròrroga: Obres menors
7. Llicència d’instal·lació de grues
8. Llicències de parcel·lació

9. Llicències de 1ª ocupació, primera utilització o
modificació del seu ús
10. Llicència de divisió horitzontal
1.

un

10%
del
pressupost
de
la
modificació, amb un mínim de 15€
i amb un màxim de 250€.
10%
del
pressupost
de
la
modificació amb un mínim de 15€.
80,00 €
30,00 €
150,00 €
Quota fixa: 60€.
S’incrementarà en 25€ per cada
parcel·la resultant
125,00 €
Quota fixa: 60€
S’incrementarà en 45€ per cada
entitat resultant
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11. Legalització d’obres iniciades sense permís
12. Per instal·lació de rètols particulars a la via pública,
per unitat
13. Canvis de titularitat de les llicències urbanístiques

0,50% del pressupost del projecte,
amb un mínim de 80€ i amb un
màxim de 800€.
25,00 €
35,00 €

O rdenança fiscal número 1 2 : TAXA PER REC O L LIDA D'ES C OMBRARIES I
DEIXAL L ES
Es modifica una de les tarifes de l’article 5 degut a un error material, concretament
l’assenyalada en el següent quadre:
Article 5
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer
o la via pública on estiguin situats.
A aqu es t efect e, s ’aplicarà la t arifa s egü en t :

TIPUS

NUCLI 1
127,53

NUCLI 2 NUCLI 3 NUCLI 4
114,77
89,25
63,76

Hotels, hostals, Fins a 25 places
pensions
i
anàlegs
De 26 places o més
Turisme
rural, Fins a 10 places
refugis i cases de
colònies
De 11 places o més
Supermercats,
cooperatives ,
magatzems.

738,83
950,47

665,40
855,42

517,18
665,32

369,41
475,23

156,12
259,81

140,49
233,82

109,29
181,86

78,06
129,90

189,34

170,41

132,54

94,67

Restaurants

457,46

411,71

320,22

228,72

no

serveixin 351,59

316,44

246,11

175,80

Botigues d’aliments i begudes

189,34

170,41

132,54

94,67

Altres botigues que no venguin aliments, 127,53
tallers,
oficines,
despatxos
professionals*

114,77

89,27

63,76

457,46
571,96

411,71
514,76

320,22
400,37

228,72
285,98

156,12
259,81

140,49
233,82

109,29
181,86

78,06
129,90

Habitatges

Bars i cafeteries
menjars)

Indústries

(que

Fins a 10 treballadors
D’11 treballadors o
més
Fins a 40 parcel·les
De 41 a 100 parcel·les
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Càmpings i cases
de colònies (per
plaça)

441,46

397,32

309,03

220,74

Més de 100 parcel·les
S’entendrà, d’acord al Nomenclàtor municipal, com a:
Nucli 1: Molló nucli
Nucli 2: Espinavell nucli, Favars, Can Solà urbà (Ctra. De França), El Riberal urbà (Ctra. De
França).
Nucli 3: Espinavell rural, Can Solà disseminat, El Riberal disseminat, Ginestosa, Fabert i Els
Grells.
Nucli 4: Moixons
* En cas que l’oficina o establiment estigui situat al mateix habitatge sense separació,
s’aplicarà únicament la tarifa precedent que inclourà la tarifa de l’epígraf primer.
O rdenança fiscal número 1 8 : O RDENANÇA G ENERAL REG U L ADORA DE LES
TAXES PER A L A U TIL ITZAC IÓ PRIVATIVA O PER A L ’APRO FITAMENT ES PECIAL
DEL DO MINI PÚ BL IC L O C AL
E s m odifiqu en els epígrafs as s en yalat s de l’An n ex de les t arifes :
D) TAXA PER QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES
O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I
AMBULANTS, I RODATGES CINEMATOGRÀFICS.
Concep te
1 - L locs de ven da en dia de m ercat s en se con n exió elèct rica i en
zon es as s en yalades per l’aju n t am en t , per m et re lin eal i dia

Euros
1,95€ ml/dia

2 - L locs de ven da en dia de m ercat amb con nexió elèctrica i en zones
as s en yalades per l’aju n t am en t , per m et re lin eal i dia
3 - L locs de ven da dia de la Fira de la Tru m fa i en zon es assenyalades
per l’aju n t am en t , per m et re lin eal i dia

2,85€ ml/dia

4 - L locs de ven da dia de la Fira de la Tru m fa am b con n exió elèctrica
i en zon es as senyalades per l’aju n tament, per m et re lin eal i dia
5 - Qu ios cs: Sat isfaran a l’an y. No obs t an t l’im port s erà fraccionable
per m es os. Així m at eix podrà s u bs criu re’s con ven i al res pect e.
6 - Circs , au t o-xocs, at raccions (m art ell, pop, dragó,...), t óm boles,
cas et es de t ir i alt res s im ilars , per dia

6,25€ ml/dia

7 - Circs , au t o-xocs, at raccions (m art ell, pop, dragó,...), t óm boles,
cas et es de t ir i alt res s im ilars , per dia, am b con n exió elèct rica

6,25€ ml/dia

8 - Casetes de venda de petards, per dia

4,25€ ml/dia

9 – Parades a la Tria de Mulats d’Espinavell (per metre lineal)

12€ /ml

10 - Aparcaments de vehicles a la Tria de Mulats (per cada vehicle)

5€

11 – Rodatges cinematogràfics (per dia)

60€/dia

4,25€ ml/dia

423,02€ /any
4,25€ ml/dia
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12 - Altres ocupacions
anteriorment, per m2/dia

de

terrenys d’ús

públic

no especificades

1,65€ m2/dia

G). TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE DIVERSES SALES I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
Concep te
- per la Sala de Sessions:
* per cada hora o fracció

Euros
73,40€

- per la resta de locals municipals (excepte farmaciola)
* per cada hora o fracció
* per a la calefacció cada hora o fracció
* ús d’equipament per passar la nit
* accés al servei de dutxes (diari i per persona, sense possibilitat
de fraccionar el grup)

12,00€
12,00€
35,00€ + 7€ persona
5€/persona

- Local destinat a farmaciola

50,00 €/mes

Ordenança fiscal número 19: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL
Es deroga el següent apartat de l’article 6:
Serv ei de dutxes, sense entrada a la piscina
Dutxes d’aigua calenta ............................ .....................................

2,00 €

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carmen
Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria
Teresa Buixeda Vilarrasa)

2.0.- Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució i plantilla
personal per a l'exercici 2022.

de

Text:
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2022, així com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de la Interventora municipal.
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Vist l'Informe d'Intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària del qual es desprèn que la situació és d’INCOMPLIMENT. En tractarse d'una entitat que no compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària en l'aprovació
del pressupost, es fa constar que d'acord amb la suspensió de les regles fiscals
aprovada pel Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, no existeix l'obligació
d'elaborar un pla economicofinancer.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a
l'exercici econòmic 2022, juntament amb les seves Bases d'execució, el resum del
qual per capítols és el següent:
QUADRE RESUM
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ CAPÍTOL

PREVISIÓ
INGRESSOS

1

Impostos Directes

267.000,00

2

Impostos Indirectes

22.000,00

3

Taxes i Altres Ingressos

175.827,00

4

Transferències Corrents

127.032,00

5

Ingressos Patrimonials

6.000,00

6

Alienació d'Inversions Reals

0,00

7

Transferències de Capital

319.950,90

8

Actius Financers

0,00

9

Passius Financers

160.000,00

TOTAL INGRESSOS

1.077.809,00

QUADRE RESUM
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ CAPÍTOL

PREVISIÓ
DESPESES

1

Despeses de personal

175.745,00

2

Despeses en béns corrents i serveis

310.784,00

3

Despeses financeres

900,00

4

Transferències corrents

97.580,00

5

Fons de contingència i altres imprevistos

0,00

6

Inversions reals

482.300,00

7

Transferències de capital

0,00

8

Actius Financers

0,00
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9

Passius Financers

10.500,00

TOTAL DESPESES

1.077.809,00

Segon. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
PLANTI L L A DE PERS O NA L - 2022

1. PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA

NOMBRE
PLAC ES

NOMBRE
VAC ANTS

GRUP

2

2

C2

1

1

A

3

3

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
- SUBESC ALA AUXILIAR
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
- ARQUITEC TE
TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI

2. PLANTILLA PERSONAL LABORAL

NOMBRE
PLAC ES

NOMBRE
VAC ANTS

GRUP

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
- AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

1*

1

C2

PERSONAL D’OFICIS
- PEO DE MANTENIMENT
- PERSONAL PISC INA

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

TOTAL GENERAL

2
1
4

7

2
1

AP
AP

4

7

*La plaça s'ha previst de règim funcionari i s'extingirà quan s'hagi fet el procés de provisió i
funcionarització.

Tercer. Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla de
personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial
de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de
reclamacions pels interessats.
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Quart. Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas de què no es presenti
cap reclamació.
Cinquè. Remetre un cop aprovat definitivament, còpia a l'Administració de l'Estat,
així com, a l’òrgan de govern de la Comunitat Autònoma.

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carmen
Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria
Teresa Buixeda Vilarrasa)

3.0.- Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter.
Text:
Part expositiva:
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 c ada 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
Consorci, 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 derogada.
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.
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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 de l
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 efec tuar 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.
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 estatuts.

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 jurídic
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
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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.

Vist l’informe de secretaria de data 14 d’octubre de 2021 i d’acord amb els
antecedents i fonaments de dret, es proposa al Ple 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, en el següent sentit:










Modificació de l’article 1 que consisteix en la substitució d’aquella normativa
derogada.
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.
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.
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 c aràcter nacional.
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.
Modificació de l’annex dels estatuts consistent en especificar les quotes dels
ajuntaments i dels consells comarcals consorciats.

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. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde de Molló,
il·lm. Sr. Josep Coma Guitart, a signar tots i cada un dels documents necessaris per
a dur a terme els anteriors acords.
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Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, Carmen
Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria
Teresa Buixeda Vilarrasa)

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret ària, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament,
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