
   
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 2 DE MARÇ DE 2015 

 

Identificació de la sessió 
Núm.: Exp. 21/2015 
Data: 02/03/2015 
Horari: 19,30 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents 
Alcalde 
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A) 
 
Regidors: 
Sr. Manel Bastias Rosell (L’A) 
Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A) 
Sra. Míriam Clopés Coll (L’A) 
Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A) 
Sr. Jaume Tordera Homs  (CiU) 
Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU) 
Sr. Santiago Polo Ribas (CiU) 
Sra. Marta-Antònia Palou Aligué (ERC)  
 
Secretària 
M. Teresa Cunillera i Girona 
 

A Viladrau, essent les dinou hores trenta minuts del dia dos de març de dos mil 
quinze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els  Srs. Regidors que es 
relacionen a l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la 
Secretària de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a 
tractar dels assumptes de l’ordre del dia. 

Oberta la sessió pel Sr. President i, un cop comprovada l’existència del quòrum que 
cal perquè sigui iniciada, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia: 

 

 

 



 

1.-APROVACIÓ ACTES SESSIÓ ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIES 
ANTERIORS.- 

 

En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, 
aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun 
membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió 
ordinària de 9 de desembre de 2014 i extraordinàries de 18 de desembre de 2014 i 23 
de febrer de 2015, que s’han distribuït amb la convocatòria. 

Les actes s’aproven per unanimitat. 

2.-DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I ACTES JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 

Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple 
fins a la data (Decrets del 96/2014 al 8/2015) i dels acords adoptats en les Juntes de 
Govern Local celebrades des de l’últim ple ordinari fins al 9 de febrer de 2015, que 
s’han tramès a tots els Regidors per correu electrònic. 

La Regidora Sra. Palou, del grup municipal d’ERC demana si es convida als regidors 
de l’oposició a assistir a les Juntes de Govern. 

Per Alcaldia es contesta que no perquè no és obligatori. 

 

3.- PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT I 
INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE TRACTAMENT PER L’AIGUA 
D’ABASTAMENT DEL NUCLI DE VILADRAU- 

Per acord del Ple de data 19 de setembre de 2014 es va acordar aprovar per aquest any 
2015 l’actuació consistent en la construcció d’un nou dipòsit de capçalera i d’una 
estació de tractament d’aigua potable (ETAP) per al servei públic municipal de 
subministrament d’aigua potable de Viladrau. 
En data 2 de febrer de 2015 l’empresa SOREA ha presentat el Projecte constructiu de 
l’actuació, amb un import d’execució per contracte, iva exclòs, de 423.336,55 €. 
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals,  
Considerant la necessitat i urgència de portar a terme aquesta actuació es proposa als 
reunits l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Aprovar el projecte constructiu d’un dipòsit i instal·lació d’un sistema de 
tractament per l’aigua d’abastament del nucli de Viladrau, redactat per l’empresa 
Aqualogy. 
Segon.- Autoritzar la realització de l’actuació aprovada per part de l’empresa 
concessionària del servei, sota supervisió dels serveis tècnics municipals. 
 

 



   
 

 

VOTS A FAVOR (6): Els 5 Regidors de L’Alternativa i la Regidora d’ERC 

VOTS EN CONTRA(0):. 

ABSTENCIONS (3): Els 3 Regidors de CiU. 

La proposa queda aprovada per majoria absoluta.  

Intervencions: 

Sr. Alcalde: Demana si s’han mirat el projecte. 

Sr. Argenter: “En el ple de la corporació en sessió extraordinària de data 19 de 
setembre i, entrant aquest punt de manera urgent a l’ordre del dia, doncs en la seva 
convocatòria no estava inclòs, vostè Sr. Alcalde ens dona comptes de les gestions 
realitzades per a solucionar el que anomena vostè “ deficiències detectades en el 
servei de subministrament d’aigua potable, “ens fa saber que després de rebre   
diversos   avisos sobre  la necessitat i  urgència  de resoldre el problema tant per part 
del departament de Sanitat com des de l’empresa concessionària del servei  , i com 
que l’ajuntament  no  pot finançar aquesta obra han demanat a l’empresa 
concessionària que presentés un estudi sobre la inversió i la seva repercussió sobre les 
tarifes del servei. 
Vostès argumenten també que el que els ha fallat en les seves previsions és el PUOSC 
2013-2016 on estava aprovat executar el dipòsit , és a dir li donen la culpa a la 
Generalitat , vostès , com sempre ….no són responsables 
Miri senyor Alcalde, el nostre grup municipal creu que aquesta obra ara al dia d’avui 
és molt necessària i urgent per garantir la qualitat de l’aigua que arriba a totes les llars 
i industries del nostre municipi.  
Amb  el què no estem d’acord amb vostès, és que aquesta obra la hagin de pagar tots 
els abonats repercutint el seu cost sobre les tarifes del servei per una manca total de 
previsió i de prioritats d’inversions per part de qui ha governat aquests últims 4 anys 
és adir L’Alternativa Viladrau amb el vistiplau d’esquerra republicana   
 
Segons consta en l’Acta nº  11570 de data 7 de juny del 2011 emesa per l'Agencia de 
Salut Publica informa de les deficiències detectades i entre altres sobre el dipòsit diu : 
 
26- No es Garanteix la qualitat sanitària de l’aigua distribuïda; el dipòsit no disposa de 
volum adequat per garantir sempre, els 30 minuts de contacte amb el desinfectant 
abans de la distribució 
 
27- No disposa d’un sistema de filtració adequat: el dipòsit rep d’aigua de captacions 
diverses, la majoria dels casos són aigües amb recorregut superficial, per aquest motiu 
manca un sistema de filtració adequat abans de la desinfecció. 
 
28 – El dipòsit no esta correctament protegit de possibles contaminacions, no esta 
tapat. 
 



Això demostra que el Juny de l'any 2011 vostès ja estaven assabentats d’aquestes 
deficiències i que incomprensiblement no varen fer res per solucionar-ho doncs al 
PUOSC  2012- 2015 prioritzen com a obra urgent la reforma de la Plaça Major . i no 
un tema urgent que compromet la Salut publica de la gent del nostre poble 
Recorda Sra. Clopes què ens deia en aquella sessió extraordinària del mes de 
setembre: “ es té que tenir en compte que es tracta d’un tema de salut publica i com a 
tal prioritari “recordi any 2011 estem al 2015 hi han passat 4 anys ,  i vostès ens volen 
donar lliçons  de prioritats.. 
Ara tornem a recalcar que és molt urgent aquesta proposta aprovació del projecte 
constructiu del dipòsit però ho era molt més important  fa 4 anys . És molt fàcil eludir 
la seua responsabilitat en aquest afer però es impossible eludir les conseqüències 
d’haver eludit la seva responsabilitat . 
Sr. Alcalde la feina ben feta no te fronteres però la fina mal feta no té futur i amb 
vostè al capdavant d’aquest ajuntament   s’està demostrant  que  el futur del nostre 
poble  cada vegada es mes negre.” 
  
Sr. Alcalde: La realitat és que la Generalitat va anul·lar el PUOSC 2013-2016 on 
estava inclosa aquesta obra. És evident que es tracta d’una necessitat i que es molt 
urgent fer aquesta obra, tot i això vostès els Regidors de CiU al setembre hi van votar 
en contra. La nostra proposta ha estat aquesta si en tenen una altra ens la poden portar. 

Sra. Palou, del grup d’ERC: Està d’acord en que es tracta d’un problema de salut 
pública i per tant es necessari portar-la a terme, millor que s’hagués fet abans però ara 
cal tirar-la endavant, tot i que volen deixar clar que no estan d’acord amb la forma de 
finançament. 

Sr. Alcalde: es ratifica en el que ha dit abans, que si tenen una altra proposta millor 
que la portin. 

Sr. Argenter: La proposta era fer-ho amb el PUOSC del 2012. 

 

4.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚM. 8 REGULADORA DE 
LA TAXA DE CLAVEGUERAM . 

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. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 



   
 

 

del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Atès que en la concessió del servei de gestió del clavegueram ja es va preveure una tarifa 
corresponent al 46% dels ingressos del concepte de tarifa d’aigua i conservació de 
comptadors dels abonats, per tal de poder executar les inversions necessàries per garantir 
el servei, tot i que per als anys 2013 i 2014 aquesta quota es va rebaixar al 20% , en 
aquests moments es fa necessari regularitzar la tarifa per tal de poder executar les 
inversions previstes en la concessió del servei.  

Es proposa als reunits, l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 “Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  

Ordenança núm.8 : Taxa pel servei de clavegueram: 

Article 6: Quota tributària: 

S’estableix en el 46% de la base imposable del consum d’aigua i conservació de 
comptador. 

  
Segon.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, 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 estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

La proposa s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors 

presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.  

 
5.- PROPOSTA APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA 
PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. 

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. 



Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Atès que fins a la data regien les tarifes aprovades en el contracte de concessió del servei 
públic i considerant la necessitat d’adequar la tarifa pel que fa a l’ús industrial.  

Vista la Memòria de l’Alcaldia, i els informes de la Secretaria, els reunits, es proposa 

als reunits, l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 “Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la l 
Ordenança fiscal que a continuació es relaciona:  

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE 

Article 1. Fonament i naturalesa.  

A l’empara del previst en els articles 57 i 20.4 t) del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 

5 de març (TRHL) de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 

d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua.  

Article 2. Fet imposable.  

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució 

d’aigua, inclòs el dret de connexió i col·locació i utilització de comptadors i 

instal·lacions anàlogues, quan el servei o subministrament sigui prestat per 

l’Ajuntament.  

Article 3. Subjecte passiu.  

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 

físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

general tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis 

de distribució d’aigua.  

2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta ordenança siguin 

sol·licitats o rebuts per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris 

dels immobles, aquest propietaris tindran la condició de substituts del 

contribuent.  

3. Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els 

beneficiaris. 



   
 

 

Article 4. Responsables. 

 1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que 

siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.  

2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què 

es refereix l’article 35 de la Llei general tributària respondran solidàriament en 

proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 

d’aquestes entitats. 

 3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 

tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que 

respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació 

que se’ls hagués adjudicat. 4. Els administradors de persones jurídiques que no 

van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les 

obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes 

següents:  

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.  

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 

 c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 

obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 

 5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el 

procediment previst a la Llei general tributària.  

6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que destinin els 

subministraments, i serveis objecte d’aquesta taxa per a l’exercici d’explotacions 

i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor 

en l’exercici de l’activitat econòmica. 

Article 5.  Acreditament.  

1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.  

2. Quan es sol·liciten la connexió, i col·locació i utilització de comptadors i 

instal·lacions anàlogues, s’exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la 

sol·licitud.  

Article 6. Beneficis fiscals.  

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació 

del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.  



 

Article 7. Quantia. 

7.1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

Subministrament d’aigua  

1. Ús domèstic  

a) Mínim (fins a 36 m3/trimestre 0,6322€/m3 

b) De 36 a 72 m3/trimestre 0,8725 €/m3 

c) Excés de 72 m3/trimestre 1,2642 €/m3 

2. Us domèstic aforaments 0,6322 €/m3 

3. Ús Industrial 0,7522€/m3 

4. Us Industrial grans consumidors  

a) Mínim fins a 20.000 m3/trimestre 0,7522 €/m3 

b) Excés de 20.000 m3/trimestre 0,6022 €/m3 

Quota fixa per finançament obres * 1,29 €/ab/mes 

Quota conservació comptador i 
escomeses 

3,00 €/trimestre 

 

*finançament obres dipòsit i Etap per un import de 300.000 € es cobrarà fins a 

l’any 2040. 

7.2. En els supòsits de restabliment del servei derivat de frau detectat en 

l’escomesa o en el comptador, seran d’aplicació les tarifes següents:  

a) Fraus detectats en el comptador   300,00 €*  

b) Fraus detectats en l’escomesa                600,00 €*  

*A aquesta tarifa s’haurà d’afegir el preu del comptador si cal substituir-lo per 

manipulació 

Article 8. Liquidació, gestió i recaptació. 

 La liquidació, gestió i recaptació d’aquesta taxa correspon a l’empresa 

concessionària d’aquest servei de subministrament domiciliari d’aigua potable.  



   
 

 

Disposició final.  

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada 

el dia 2 de març de 2015  entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província de Girona i regirà fins la seva modificació o 

derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 

continuaran vigents 

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 

 Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, 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 estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

VOTS A FAVOR (5): Els 5 Regidors de L’Alternativa,  

VOTS EN CONTRA(2): El Sr. Tordera i El Sr. Argenter del grup municipal de CiU. 

ABSTENCIONS (2): El Sr. Polo, de CiU i la Sra. Palou d’ERC. 

La proposa queda aprovada per majoria absoluta.  

 

6.- PROPOSTA APROVACIÓ ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS. 

D’acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol , pel qual s’aprova el seu 
reglament i desenvolupament, les bases d’execució del pressupost, la llei 30/1992, de 26 
de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, i altra legislació concordant 

es proposa als reunits, l’adopció dels següents 

 ACORDS: 

Primer.-  Aprovar les Bases específiques per a la concessió de subvencions a 
Entitats/Associacions sense ànim de lucre a Viladrau, d’acord amb el text que consta a 



l’expedient i que es publicarà íntegrament al BOP de Girona i a la web municipal i la 
convocatòria específica per a l’any 2015. 

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les bases durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en el 
9 nou i en el taulell d’anuncis de la Corporació, transcorregut el termini d’exposició 
pública sense que s’hagin presentat al·legacions o suggeriments aquestes bases 
quedaran aprovades definitivament. 

VOTS A FAVOR (6): Els 5 Regidors de L’Alternativa i la Regidora d’ERC  

VOTS EN CONTRA(3): Els 3 Regidors de CiU. 

ABSTENCIONS (0):  

La proposa queda aprovada per majoria absoluta.  

Intervencions: 

Sr. Argenter, del grup municipal de CiU: “En el passat Any 2012 concretament en el 
ple celebrat el dia 5 de Març el nostre grup municipal va presentar una Moció per 
crear una ordenança que regules les subvencions municipals, en aquesta moció 
proposàvem al ple l’adopció de 4 acords : 
El primer i segon acord proposàvem que l’equip de govern encarregues als tècnics 
municipals la confecció d’aquesta ordenança i les seves bases, 
En el tercer acord l'hi llegiré textualment perquè és important el que diu: 
El reglament o ordenança reguladora es presentarà a aprovació del ple municipal previ 
treball amb les entitats, associacions clubs de l’àmbit municipal per tal de garantir un 
procés participatiu que ajudi a confeccionar el millor reglament per a tothom. 
Cal remarcar que aquesta moció va ser desestimada pels vots en contra de 
l’Alternativa i l’abstenció d'Esquerra Republicana.  
Sorprenentment argumentava vostè Sr. Alcalde el seu vot en contra dient textualment 
això: 
 
“No crec que sigui coherent demanar una ordenança que reguli la concessió de les 

subvencions, quan actualment s’estan retallant tant per part de la Generalitat com de 

la Diputació, i potser també s’haurà de fer des del nostre Ajuntament, perquè també 

hi ha temes molt crítics que necessiten una major atenció, per això creiem que les 

Entitats haurien de mirar d’autofinançar-se 

 

Ara 3 anys després per fi s'han adonat que és necessària aquesta ordenança però a 
diferència de la que nosaltres vàrem presentar vostès no compten per res amb l'opinió 
de les associacions i clubs a qui va adreçada a l'hora de confeccionar les seves bases 
només donen l'oportunitat de donar la seva opinió a aquestes associacions, " per 
impartiu legal", és a dir presentant un plec d’al·legacions a la seva aprovació. 



   
 

 

Es cert que el passat dia 30 de gener vostès varen convocar una reunió amb les 
associacions del municipi  , però aquesta reunió   era per donar a conèixer  les bases 
especifiques , sense que cap associació  agües pogut  participar  en la seva confecció  i 
per tant  poder donar la seva opinió  
Sr.  Alcalde el nostre grup  municipal  no  dona suport a  l'aprovació d’aquesta 
ordenança reguladora de subvencions a les Associacions del Poble .  Demanem que 
ara per ara es deixi sobre la taula aquesta moció  i que es  faci una  reunió  amb  totes 
les  associacions  per  tal  que puguin expressar , debatre i opinar sobre una ordenança 
que els afecta només a ells.  
Sr. Alcalde les associacions tenen un important paper en la vida del municipi. Són 
elements de cohesió social, agents de participació ciutadana i generadors de 
dinàmiques que ajuden a consolidar signes d’identitat del nostre poble  
 El grup de Convergència i Unió pensem que és vital que les associacions  del nostre 
municipi puguin participar en la gestió dels diners que el nostre Ajuntament els  
destina . Pensem que  aquestes  associacions   son el veritable motor  cultural i  
esportiu del nostre  poble ,  cal  escoltar- les , mimar-les  i tindre-les  molt  presents   i  
malauradament   creiem  que moltes de  les nostres  associacions  no  es  senten ni  
reconegudes  ni  estimades  ni  representades per  l’Ajuntament que vostè governa  i 
això per nosaltres es un fet molt greu que cal esmenar en el futur immediat.” 
 
Sra. Gómez, Regidora de Cultura, del grup municipal de L’Alternativa: contesta que 
el Sr. Argenter va estar a la reunió que es va fer el passat dia 30 de gener amb les 
Entitats municipals per donar-los a conèixer aquesta ordenança, i en la qual es va dir 
que si tenien qualsevol cosa a dir-hi que ho diguessin abans de que s’aprovés pel Ple. 
Ningú a vingut a dir res raó per la qual entenem que tothom hi estava d’acord. 
 
Sr. Argenter: No es tracta de portar-ho fet sinó de debatre-ho. 
 
Sra. Gómez: Es va redactar la ordenança perquè tinguessin una base i després es 
podia venir a dir si hi havia alguna cosa que es volés canviar. 
 
Sr. Argenter: És sorprenent que es doni primer a les Entitats i després s’aprovi seria 
més coherent fer-ho al revés. 
 
Sr. Alcalde: Ara ho diu al revés vostè, no volia que primer es debatés?  
 
Sra. Palou: Valora que finalment, s’hagi fet una ordenança i espera que el procés de 
concessió de les subvencions sigui públic i transparent. Si hi ha transparència i equitat 
no hi ha d’haver cap problema. 
 
Sra. Gómez: Creu que és important que hi hagi una normativa i que la coneguin totes 
les associacions. 
 

 

 



7.- PROPOSTA COMPAREIXENÇA EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIUS PRESENTATS CONTRA ACORD DE PLE DE DATA 1 
DE SETEMBRE DE 2014 REFERENT A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
L’INVENTARI DE CAMINS- 

Es posa en coneixement de la  Corporació els oficis tramesos pel Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 1, 2 i 3 de Girona, en virtut del qual es requereix 

la tramesa de l’expedient administratiu per un termini de VINT dies, en el 

Recursos contenciósos administratius següents: 

Jutjat C-A 2 de Girona: Recurs ordinari 420/2014 Carles Masvidal Valle 

Jutjat C-A 3 de Girona: Recurs ordinari 420/2015 RG4 SL 

Jutjat C-A 2 de  Girona: Recurs ordinari: 417/2014 Ramón Oriol Nogués 

Jutjat C-A 2 de Girona: Recurs ordinari: 418/2014 Miquel Serra Rovira 

Jutjat C-A 3 de Girona: Recurs ordinari 421/2014 Margarita Masvidal Valle 

Jutjat C-A 1 de Girona: Recurs ordinari 422/2014 Cristian de Oriola- Cortada 

Torrents. 

Jutjat C-A 3 de Girona: Recurs ordinari: 422/2014 Ignacio de Puig i Girona 

Jutjat C-A 1 de Girona: Recurs ordinari: 420/2014 Victor Masvidal i Valle. 

D’acord amb el que disposa l’art. 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les bases de règim local i l’article 50.2 l) de la Llei 8/1987, de 15 

d’abril, Municipal i de Règim local de Catalunya, correspon al Ple l’exercici de les 

accions administratives i judicials. 

Atès que l’assessorament jurídic en aquesta matèria ha estat portat per 

l’advocada Rut Sánchez 

Es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Comparèixer en els recursos contenciosos administratius esmentats en 

la part expositiva tots ells contra l’acord de Ple de data 1 de setembre de 2014, 

pel qual es desestimaven els recursos de reposició interposats pels demandants 

contra l’aprovació definitiva de l’inventari de camins. 

Trametre així mateix al Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona, l’expedient 

administratiu complet, foliat i autentificat i amb un índex dels documents que 

contingui. 

Segon.- Encarregar la representació d’aquest Ajuntament en els Recursos 

esmentats a la lletrada Sra. Rut Sánchez Garrido.  

VOTS A FAVOR (5): Els 5 Regidors de L’Alternativa 5 

VOTS EN CONTRA(0) 

ABSTENCIONS (4): ): Els 3 Regidors de CiU i la Regidora d’ERC. 

La proposa queda aprovada per la majoria absoluta dels membres de la Corporació. 



   
 

 

 

 
8.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 
PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2014 I EL COMPLIMENT DE LA LLEI 
15/2010, DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT.- 

En primer lloc s’ha donat trasllat als Regidors de l’estat d’execució dels ingressos i 
despeses del quart trimestre de  l’any en curs, així com de l’acta d’arqueig per al seu 
coneixement. 

Seguidament i en compliment d’allò preceptuat als articles 4.4 i 5 de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, l’Inteventora sotasignant, 

INFORMA: 

1.-  A data 31.12.2014- en relació al quart trimestre de 2014- l’Ajuntament havia 
abonat totes les obligacions reconegudes en els terminis previstos a la llei esmentada, 
amb excepció de:  

-  Mancomunitat La Plana, neteja viària:   766,29 € 

Pendent que la Mancomunitat la carregui en compte. 

2.- S’adjunten els llistats corresponents. 

3.- Correspon al Ple el coneixement del present informe i donar-ne compte als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i a la Conselleria d’economia i coneixement de la 
Generalitat. 

El Ple es dóna per assabentat. 

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA CIU DE SUPORT A LA SIMPLIFICACIÓ DE 
LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE 
LUCRE.- 

La nova Llei de l’Impost sobre Societats (Llei 17/2014) ha introduït canvis 
substancials respecte la llei anterior, aplicables des de l’1 de gener de 2015, entre les 
quals hi ha l’obligatorietat de presentar declaració per part de totes les entitats sense 
ànim de lucre, ja siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu, de mares i pares, de 
veïns, etc. 

L’anterior llei preveia una excepció a l’obligació de presentar la declaració de 
l’Impost de Societats per les entitats sense ànim de lucre sempre que complissin tres 
requisits: 

- que els seus ingressos totals no superin 100.000 euros anuals. 

- que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no 
superin 2.000 euros anuals. 



- que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció. 

Amb la nova regulació totes les entitats sense ànim de lucre estan obligades a 
presentar la declaració per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de tributar, 
i sigui quin sigui el volum d’ingressos de l’entitat. L’eliminació d’aquests supòsits 
suposarà que moltes entitats hauran d’assumir càrregues administratives molt 
superiors a les actuals, desproporcionades i costoses, que no es corresponen amb la 
seva mida ni activitat. 

Catalunya té un ampli teixit associatiu que desenvolupa una gran funció social i cívica 
i la majoria d’aquestes entitats tenen una implantació local, amb una mínima 
infraestructura tècnica i de caràcter voluntari i que els seus ingressos es corresponen a 
les quotes dels associats, petits donatius i puntuals subvencions públiques. Des 
d’aquesta perspectiva no sembla justificable obligar a aquestes entitats petites i amb 
pocs recursos a assumir noves obligacions comptables i tributàries, únicament per 
exercir un major control sobre elles. 

La nova llei impulsada pel govern del PP suposa un atac al món associatiu que 
realitza una gran tasca social, cultural, cívica, etc. imposant noves obligacions i 
càrregues burocràtiques que dificulten la gestió del dia a dia. Una vegada més el 
govern espanyol dificulta la tasca del món associatiu i del tercer sector del país, el 
qual ha estat clau en la història del progrés de Catalunya. 

Per tots aquests motius el grup parlamentari de Convergència i Unió al Congrés dels 
Diputats ha presentat vàries iniciatives per modificar la llei en defensa dels interessos 
de les associacions i entitats sense ànim de lucre. Primer es va presentar una esmena 
al projecte de llei, la qual va ser rebutjada pel PP i, en posterioritat a la seva 
aprovació, s’ha presentat una proposició de llei sol·licitant que es modifiqui en el 
sentit de mantenir les excepcions a l’obligació de presentar declaracions de l’Impost 
sobre Societats.   

Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels 
següents 

ACORDS 

1.- Instar al Govern espanyol a modificar la Llei de l’Impost sobre Societats per tal de 
simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre 
i recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de l’Impost sobre 
Societats. 

2.- Posar a disposició de les associacions i entitats sense ànim de lucre del nostre 
municipi un servei d’assessorament per a la presentació de les declaracions tributàries, 
mentre no es modifiqui la Llei de l’Impost sobre Societats. 

 

3.- Notificar la present moció al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als 
grups parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, així com a les associacions 
i entitats sense ànim de lucre del municipi. 



   
 

 

Atès que des de la presentació de la Moció fins a la data s’ha tingut coneixement del 

compromís del govern en solventar aquesta problemàtica, els reunits, per unanimitat, 

acorden, de moment, no aprovar-la.  

Intervencions: 

Sra. Gómez, del grup municipal de L’Alternativa: Dóna compte del informe que han 
enviat des dels serveis jurídics de l’ACM, sobre la exempció de l’Impost de societats 
per a entitats : Com a informació rellevant per a les entitats sense ànim de lucre, el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha fet públic que properament 
s’aprovarà una disposició normativa per excloure de l’obligació de declarar per 
l’import sobre societat les entitats parcialment exemptes, els ingressos totals de les 
quals durant tot el període impositiu no superin els 50.000 euros anuals. Lleigeix així 
mateix la nota de premsa del Ministeri. 

10.- PRECS I PREGUNTES: 

No hi ha cap Regidor que demani la paraula. 

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 
20’35 hores.  Signant la present acta el Sr. Alcalde i jo la Secretària, que certifico. 

 


