ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
D’OCTUBRE DE 2009.

DEL PLE DE DATA 16

A la Vila de Llers, essent les vint hores del dia setze d’octubre de dos mil nou, es
reuneixen a la Casa Consistorial per a celebrar sessió convocada com a extraordinària
en primera convocatòria els Regidors senyors: Miquel Roura Expòsit, Víctor Alsina
Clos, Josep Fernández Menchón, Juan Antonio Fernández Requena, Gemma Paraire
Foraster i Miquel García Mateo. Presidits per l’Alcalde, Sr. Carles Fortiana Costa, i amb
l’assistència de la Secretària Interventora de la Corporació, Sra. Mercè Vallmajó i
Ribas.
La regidora. Mercè Cervera Lloret s’incorpora a la sessió a les vint hores i quaranta-cinc
minuts.
No assisteix, havent excusat prèviament la seva assistència, la regidora, Eva Ungé
Fortiana.
Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari, l’Alcalde President declara oberta
la sessió.

Ordre del dia de la sessió extraordinària de data 16 d’octubre de 2009:
1.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 139/2009, de data 28 de setembre de
2009, d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat per Construccions J. Borrat SA
per a l’execució del “Projecte rehabilitació Can Casagran fase 3”.
2.- Ratificar, si s’escau, el Decret de l’Alcaldia núm. 132/2009, de data 18 de setembre
de 2009, d’adjudicació provisional de les obres de construcció de la llar d’infants.
3.- Ratificar, si s’escau, el Decret de l’Alcaldia núm. 133/2009, de data 21 de setembre
de 2009, d’aprovació inicial del “Projecte executiu de restauració del Castell de Llers, 2ª
fase”..
4.- Ratificar, si s’escau, el Decret de l’Alcaldia núm. 141/2009, de data 8 d’octubre de
2009, d’adhesió al Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la comarca
de l’Alt Empordà..
5.- Ratificar, si s’escau, el Decret de l’Alcaldia núm. 142/2009, de data 8 d’octubre de
2009, d’aprovació inicial dels manuals d’actuació per nevades, inundacions,
emergències sísmiques, incendis forestals i accidents en transports de matèries
perilloses..
6.- Aprovar, si s’escau, el conveni entre el Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament de Llers, per a la renovació de la delegació de les competències
del servei de recollida selectiva dels residus municipals.
7.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits 2/2009.
8.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits 3/2009.

9.- Aprovació definitiva, si s’escau, del “Projecte d’urbanització del carrer Església.
Sector Residencial Poblenou”.
10.- Aprovar, si s’escau, la concertació d’una operació de crèdit en la modalitat de
préstec a llarg termini amb l’entitat BBVA per import de 151.199,34 euros.
11.- Aprovació inicial, si s’escau, de les ordenances fiscals 2010.

PRIMER.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 139/2009, de data 28 de
setembre de 2009, d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat per
Construccions J. Borrat SA per a l’execució del “Projecte rehabilitació Can
Casagran fase 3”.
Per part de la Presidència es dóna lectura al decret de l’Alcaldia núm. 139/2009, de data
28 de setembre de 2009, que textualment diu:
“Vist el contracte signat en data 23 de setembre de 2009 amb l’empresa
CONSTRUCCIONS J. BORRAT SA per a la realització de les obres contemplades en
el “Projecte rehabilitació Can Casagran fase 3”.
Vist el Pla de Seguretat i Salut presentats a aquest Ajuntament pel contractista en data
23 de setembre de 2009.
Vist l’informe de la secretària i del l’arquitecte tècnic, Sr. Manel Donat i Giró,
Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’execució de l’obra, els quals són
favorables.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert a
l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció i l’article 21.1.s)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
RESOLC
PRIMER.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per CONSTRUCCIONS J.
BORRAT SA per a l’execució de l’obra “Projecte rehabilitació Can Casagran fase 3”.
SEGON.- Que es doni trasllat d’aquesta Resolució al contractista de les obres i al
Coordinador de Seguretat per a que procedeixi a la seva comunicació a l’autoritat
laboral.
TERCER.- De la present Resolució es donarà compte al Ple en la propera sessió que es
celebri”.
El Ple en resta assabentat.

SEGON.- Ratificar, si s’escau, el Decret de l’Alcaldia núm. 132/2009, de data 18 de
setembre de 2009, d’adjudicació provisional de les obres de construcció de la llar
d’infants.
Per part de la Presidència es dóna lectura al decret de l’Alcaldia núm. 132/2009, de data
18 de setembre de 2009, que textualment diu:

“Per acord de Ple de 21 de maig de 2009 es va aprovar l’expedient per a la contractació
de les obres de construcció de la LLAR D’INFANTS , mitjançant procediment negociat
amb publicitat, a l’empara del que estableix l’article 94 i disposició addicional segona
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Previ anunci publicat en el BOP de Girona núm. 109, de data 9 de juny de 2009, així
com en el perfil de contractant, el Ple en sessió de data 28 de juliol de 2009 va acordar
invitar als candidats seleccionats a presentar ofertes.
Les ofertes van ser informades pels serveis tècnics municipals amb el següent resultat:
1.- Construpovi S.L:
28,34 punts
2.- Xavier Alsina SA
24,21 “
3.- Ocmar SL
22,41 “
4.- Sinorma SL
20,76 “
5.- Obres Indika SL
12,28 “
6.- Miquel Costa SA
5,00 “
7.- Obres Pirinaiques SL
5,00 “
i acabant advertint que l’oferta presentada per Construpovi SL es troba en baixa
temerària.
La mesa de contractació en la reunió de data 2 de setembre acorda requerir a
Construpovi SL per tal que en el termini màxim de 3 dies hàbils aportés informe
justificatiu sobre la baixa.
Un cop presentada la justificació de la baixa en data 7 de setembre de 2009, els tècnics
van informar la mateixa en data 15 de setembre de 2009 concloent que “no es
justifiquen els preus dels subconctractistes i que és molt difícil per no dir impossible
executar aquesta obra amb els detalls i la qualitat que es reflexen en els plànols del
projecte es pugui realitzar pel preu de contracte de 361.237,59 euros” i la mesa de
contractació en data 17 de setembre de 2009 proposa “1.- desestimar l’oferta presentada
per l’empresa Construpovi SL per considerar que no es troba suficientment justificada
la baixa temerària produïda per aquesta empresa i 2.- adjudicar provisionalment les
obres per a la construcció de la Llar d’Infants a l’empresa Xavier Alsina SA per ser
l’oferta següent més avantatjosa sense estar incursa en baixa temerària”.
Atès el que determina la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Atès que en l’expedient s’han complert tots els tràmits legals i reglamentaris, essent
correcta i convenient per l’interès de la Corporació la proposta formulada per la mesa de
contractació.
Es per tot l’anterior que aquesta Alcaldia RESOL:
Primer.- Desestimar la proposició presentada per l’empresa CONSTRUPOVI SL de
Maçanet de la Selva per considerar que la baixa temerària produïda en l’oferta
presentada per l’esmentada empresa no es troba suficientment justificada, tot això de
conformitat amb l’informe tècnic efectuat conjuntament per tècnic redactor del projecte
i el tècnic municipal.
Segon.- Adjudicar provisionalment les obres de construcció de LLAR D’INFANTS a
l’empresa XAVIER ALSINA SA, de Campllong, per ser l’oferta més avantatjosa
presentada i no estar incursa en baixa temerària o desproporcionada.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa adjudicatària, advertint-li que haurà
de constituir la garantia definitiva així com presentar la documentació establerta en la

clàusula dinovena del Plec de clàusules administratives particulars, el termini màxim de
QUINZE DIES HÀBILS, a comptar des de la publicació de l’adjudicació provisional
en el BOP de Girona i en el perfil de contractant, amb l’advertència que de no fer-ho
així l’adjudicació quedarà de ple dret sense efecte.
QUART.- Que d’aquest acord se’n doni trasllat a tots els candidats que no han resultat
adjudicataris.
CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació provisional en el BOP de Girona, en el perfil de
contractant i inserir-lo en el taulell d’anuncis de la Corporació.
SISÈ.- Que aquest decret sigui ratificat pel Ple de la Corporació”.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant ratificat el decret
anteriorment transcrit per unanimitat dels presents.

TERCER.- Ratificar, si s’escau, el Decret de l’Alcaldia núm. 133/2009, de data 21
de setembre de 2009, d’aprovació inicial del “Projecte executiu de restauració del
Castell de Llers, 2ª fase”..
Per part de la Presidència es dóna lectura al decret de l’Alcaldia núm. 133/2009, de data
21 de setembre de 2009, que textualment diu:
“Vist que per part de l’arquitecte M. Dolors Casanovas Voltà es va redactar el “Projecte
bàsic de restauració del Castell de Llers (Alt Empordà), 2a. Fase”, d’import total
735.216,00 euros les obres de dins del recinte murat i 260.026,00 euros les obres de fora
del recinte amurat.
Vist que l’esmentat projecte bàsic va ser aprovat per la Comissió dels SS TT de Cultura
i Mitjans de Comunicació de Girona.
Vist que posteriorment la mateixa arquitecte va redactar el “Projecte executiu de
restauració del Castell de Llers, 2ª fase”, d’import total 180.000,00 euros, que
desenvolupa parcialment el projecte bàsic dins del que és el recinte murat propietat de
l’Ajuntament de Llers.
Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 21 de setembre de 2009.
Ara cal procedir a la seva aprovació.
Atès el que determinen els articles 234 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya; els articles 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals; articles 21.1.o) i
22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; els
articles 105 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic i els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Es per tot l’anterior que aquesta Alcaldia RESOL:
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu de restauració del Castell de Llers, 2ª
fase”, d’import total 180.000,00 euros.

Segon.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial a informació pública per termini de 30 dies
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació oficial, mitjançant la
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la seva inserció en el tauler d’anuncis de la
Corporació. Durant aquest període es podrà examinar el projecte i formular, en el seu
cas, al.legacions.
Tercer.- Notificar aquest acord d’aprovació inicial al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i a l’INCASÒL.
Quart.- Ratificar aquest decret pel Ple de la Corporació.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcalde per tal que realitzi tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors”.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant ratificat el decret
anteriorment transcrit per unanimitat dels presents.

QUART.- Ratificar, si s’escau, el Decret de l’Alcaldia núm. 141/2009, de data 8
d’octubre de 2009, d’adhesió al Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció
civil de la comarca de l’Alt Empordà..
Per part de la Presidència es dóna lectura al decret de l’Alcaldia núm. 141/2009, de data
8 d’octubre de 2009, que textualment diu:
“Atès el que disposa l’article 50 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, els consells comarcals son entitats que participen en les tasques de protecció
civil a Catalunya i han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions
municipals de protecció civil.
Atès que correspon als consells comarcals d’elaborar i aprovar els plans d’assistència i
suport en matèria de protecció civil, per als municipis de llur àmbit, i que la majoria de
municipis de la comarca ens han encomanat la seva confecció.
Atès que en data 7 de juliol de 2009 el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, va
aprovar el PAS comarcal.
Atès que en el seu redactat respecta totalment el Pla Municipal de Protecció Civil.
ATESA la necessitat d’adhesió al Consell Comarcal per tal d’integrar el municipi al Pla
d’Assistència i suport en matèria de protecció civil (PAS).
Es per tot l’anterior que aquesta Alcaldia RESOL:
Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi al Pla d’Assistència i Suport en matèria de
protecció civil de la comarca de l’Alt Empordà.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal i als Serveis Territorials del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació a Girona.
Tercer.- Que aquest decret sigui ratificat pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que celebri”.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant ratificat el decret
anteriorment transcrit per unanimitat dels presents.

CINQUÈ.- Ratificar, si s’escau, el Decret de l’Alcaldia núm. 142/2009, de data 8
d’octubre de 2009, d’aprovació inicial dels manuals d’actuació per nevades,
inundacions, emergències sísmiques, incendis forestals i accidents en transports de
matèries perilloses..
Per part de la Presidència es dóna lectura al decret de l’Alcaldia núm. 142/2009, de data
8 d’octubre de 2009, que textualment diu:
“Vist que per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’han redactat els següents
manuals d’actuació:
1.- manual d’actuació per a nevades
2.- manual d’actuació per a inundacions
3.- manual d’actuació per a emergències sísmiques
4.- manual d’actuació per a incendis forestals
5.- manual d’actuació per accidents en transports de matèries perilloses
Cal procedir a la seva aprovació.
Atès el que determinen la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i l’article 86 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú.
Es per tot l’anterior que aquesta Alcaldia resolt:
Primer.- APROVAR INICIALMENT els següents manuals:
1.- manual d’actuació per a nevades
2.- manual d’actuació per a inundacions
3.- manual d’actuació per a emergències sísmiques
4.- manual d’actuació per a incendis forestals
5.- manual d’actuació per accidents en transports de matèries perilloses
Segon.- Fer una exposició pública dels mateixos per termini de 30 dies hàbils
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de
la Corporació.
Tercer.- Que aquesta resolució sigui ratificada pel Ple de la Corporació en la propera
sessió que celebri”.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant ratificat el decret
anteriorment transcrit per unanimitat dels presents.

6.- Aprovar, si s’escau, el conveni entre el Conveni entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Llers, per a la renovació de la delegació de les
competències del servei de recollida selectiva dels residus municipals.
Per part de la Presidència es dóna lectura a la següent proposta:

“Vist que l’Ajuntament de Llers va delegar l’any 2000 al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà el servei de recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos lleugers.
Vist que la legislació vigent en matèria de gestió de residus ha variat substancialment en
els darrers anys i les necessitats del nostre municipi han canviat degut a l’increment de
població i també per la sensibilització creixent dels seus habitants.
Vist que per tot l’anterior cal renovar la delegació de competències del servei de
recollida selectiva efectuada pel nostre Ajuntament.
Es per tot això que aquesta Alcaldia PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar el text del Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Llers per a la renovació de la delegació de les competències del servei
de recollida selectiva dels residus municipals, el qual s’adjunta com annex núm. 1 a la
present proposta.
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Tercer.- Autoritzar a l’Alcalde per a realitzar tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors i, en especial, per a la signatura del conveni”.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada l’anterior
proposta per unanimitat dels presents.

7.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits 2/2009.
Per part del regidor d’Hisenda, Josep Fernández Menchón, es dóna lectura a la següent
proposta:
“Davant l’ existència de despeses que no puguin demorar-se fins l’ exercici següent per
als que el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no
ampliable, i donat que es disposa de romanent líquid de tresoreria, per tot això, per l’
Alcaldia es va proposar la concessió d’ un suplement de crèdit finançat amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria.
Considerant que amb data 21 d’agost de 2009, es va emetre informe per part de la
secretaria- interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
De conformitat amb l’establert en 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 en l’article
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest
regidor proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2009 del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria, d’acord amb el següent desglossament:
Estat de Despeses

PARTIDA DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ MODIFICACIÓ CONSIGNACIÓ
INICIAL
DEFINITIVA
130.00-12

Retribució
83.600,00 €
personal
laboral
Quotes socials 52.000,00 €
personal

42.000,00 €

125.600,00 €

33.000,00 €

85.000,00 €

210-43

Manteniment
4.000,00 €
places i carrers

3.000,00 €

7.000,00 €

212-12

Manteniment
Ajuntament

5.000,00 €

10.000,00 €

221.00-44

Energia
33.000,00 €
elèctrica
Despeses
50.000,00 €
diverses
de
funcionament

15.000,00 €

48.000,00 €

8.000,00 €

58.000,00 €

22702-44

Escombraries, 40.200,00 €
taxa abocador
comarcal

8.000,00 €

48.200,00 €

22707-12

Altres serveis 60.000,00 €
tècnics
i
professionals

42.801,52 €

102.801,52 €

46501-31

Consell
Comarcalserveis socials

3.500,00 €

3.500,00 €

7.000,00 €

466-53

Aportació
Salines
Bassegoda

2.000,00 €

1.500,00 €

3.500,00 €

333.300,00 €

161.801,52 €

495.101,52 €

160-12

22601-44

TOTAL

5.000,00 €

Estat d’Ingressos
PARTIDA DESCRIPCIÓ
870-00
TOTAL

CONSIGNACIÓ MODIFICACIÓ CONSIGNACIÓ
INICIAL
DEFINITIVA
Romanent líquid
0,00 €
161.801,52 €
161.801,52 €
tresoreria
0,00 €
161.801,52 €
161.801,52 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
TERCER.- Donar compte al Ple de l’informe de la secretària interventora de data 21
d’agost de 2009 relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
QUART. Autoritzar a l’Alcalde per tal que realitzi tants actes i gestions com calguin
per a l’execució dels acords anteriors”
En primer lloc fa ús de la paraula la regidora Gemma Paraire demanant el per què hi ha
modificacions tant importants en determinades partides com ara la d’energia elèctrica.
Respon el regidor d’Hisenda indicant que el pressupost és una simple previsió i que la
llarg de l’any es poden produir circumstàncies que comporti que s’hagi de modificar el
que s’ha previst tant en més com en menys.
En aquest punt intervé el regidor Sr. Miquel García dient que entén que això pugui
passar però no pot entendre que puguin haver-hi desviacions de tanta importància.
Respon el regidor d’Hisenda dient que com ha dit abans el pressupost és una simple
previsió així per exemple a la partida de personal i seguretat social ha calgut augmentarla perquè quan es va fer el pressupost no es comptava amb que hi hauria una baixa
d’una treballadora que calgués cobrir-se.
Mentre respon el Sr. Josep Fernández i essent les vint hores i quaranta-cinc minuts
s’incorpora a la sessió la regidora Mercè Cervera Lloret.
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la votació quedant aprovada
l’anterior proposta amb els vots favorables dels següents senyors: Carles Fortiana Costa,
Mercè Cervera Lloret, Miquel Roura Expòsit, Víctor Alsina Clos i Josep Fernández
Menchón. Els senyors Juan Antonio Fernández Requena, Gemma Paraire Foraster i
Miquel García Mateo van votar en contra.

8.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits 3/2009.
Per part del regidor d’Hisenda, Josep Fernández Menchón, es dóna lectura a la següent
proposta:
“Considerant que existeixen despeses, que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent, per a les què no existeix crèdit, i atès que es disposa de romanent líquid de
tresoreria, per tot això es fa necessària la concessió d’un crèdit extraordinari finançat
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
Considerant que amb data 21 d’agost de 2009, es va emetre informe per part de la

secretaria- interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
De conformitat amb l’establert en 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 en l’article
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest
regidor proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2009 del
pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria, d’acord amb el següent desglossament:
Estat de Despeses
PARTIDA DESCRIPCIÓ
46601-31
TOTAL

Aportació Agenda 21

CONSIGNACIÓ
INICIAL
0,00 €
0,00 €

MODIFICACIÓ
1.937,50 €
1.937,50 €

Estat d’Ingressos
PARTIDA DESCRIPCIÓ
870-00
TOTAL

Romanent líquid
tresoreria

CONSIGNACIÓ MODIFICACIÓ CONSIGNACIÓ
INICIAL
DEFINITIVA
161.801,52 €

1.937,50 €

163.739,02 €

161.801,52 €

1.937,50 €

163.739,02 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
TERCER.- Donar compte al Ple de l’informe de la secretària interventora de data 21
d’agost de 2009 referent al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
QUART.- Autoritzar a l’Alcalde per tal que realitzi tants actes i gestions com calguin
per a l’execució dels acords anteriors”
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada l’anterior
proposta per unanimitat dels presents.

9.- Aprovació definitiva, si s’escau, del “Projecte d’urbanització del carrer
Església. Sector Residencial Poblenou”.

Per part del regidor d’Urbanisme, Miquel Roura Expòsit, es dóna lectura a la següent
proposta:
“Antecedents de fet:
Per Ple de la Corporació en sessió de data 28 de juliol de 2009 es va aprovar inicialment
el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ESGLÉSIA. SECTOR
RESIDENCIAL POBLENOU.
S’ha sotmès a informació pública per termini de trenta dies hàbils mitjançant edictes al
BOP de data 18 d’agost de 2009, DOGC de data 18 d’agost de 2009 i tauler d’anuncis
de la Corporació . Alhora s’ha notificat individualment a les empreses subministradores
afectades per les obres.
No s’han presentat al·legacions durant el tràmit d’informació pública, per la qual cosa
es pot procedir a la seva aprovació definitiva.
Legislació aplicable:
Article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Per l’anterior el regidor d’urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER
ESGLÉSIA. SECTOR RESIDENCIAL POBLENOU.
Segon.- Publicar aquests acords al BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.Notificar aquest acord a les empreses subministradores afectades:
PRODAISA, FECSA i TELEFONICA.
Quart.- Autoritzar a l’Alcalde per tal que realitzi tants actes i gestions com calguin per
a l’execució dels acords anteriors”.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada l’anterior
proposta per unanimitat dels presents.

10.- Aprovar, si s’escau, la concertació d’una operació de crèdit en la modalitat de
préstec a llarg termini amb l’entitat BBVA per import de 151.199,34 euros.
Per part del regidor d’Hisenda, Josep Fernández Menchón, es dóna lectura a la següent
proposta:
“ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 17 de setembre de 2009 s’inicia l’expedient per
concertar una operació de crèdit a llarg termini per finançar inversions per import de
151.199,34 €.
L’operació es pot realitzar amb les condicions financeres següents:
 Tipus d’interès i marge: variable + diferencial.
 Període de revisió: trimestral.

 Termini total en anys: 15.
 Període de carència: 0.
 Comissió d’estudi: 0
 Comissió per amortització anticipada: 0
 Intervenció: secretària interventora.
Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la de
l’entitat financera BBVA.
3. La secretària interventora ha emès el corresponent informe.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 49 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 (i l’article 36.2 del
RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del pressupost per
crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses d’inversió es poden finançar
amb operacions de crèdit.
2. L’Ajuntament de Llers té aprovat el pressupost de l’exercici corrent.
Per tot l’anterior aquest regidor d’Hisenda PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents acords:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb
l’entitat financera BBVA per un import de 151.199,34 €, per finançar les despeses
d’inversió següents:
partida: 43.682.03
denominació: llar d’infants
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat BBVA, el qual s’adjunta com a part
integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents:
Import: 151.199,34 €
Termini total : 15 anys
Tipus interès: euribor 3 mesos + 1,60% sense arrodoniment
Periodicitat de la revisió: Trimestral
Liquidació d’interessos: Trimestral
Import comissió d’obertura: 0,10 %
Import comissió per amortització anticipada: zero
Formalització: Davant secretària Ajuntament
Altres condicions financeres: Domiciliació de la P.M.T.E.
3. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
4. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte
aprovat en el segon punt, amb l’entitat BBVA”.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada l’anterior
proposta per unanimitat dels presents.

11.- Aprovació inicial, si s’escau, de les ordenances fiscals 2010.

Per part del regidor d’Hisenda, Josep Fernández Menchón, es dóna lectura a la següent
proposta:
“Vista la necessitat d’adaptar les següents ordenances fiscals a la legislació vigent:
- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de construccions, instal.lacions i
obres.
- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
Vista la necessitat de reordenar la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal
creant categories diferents per a l’aplicació de les tarifes que en definitiva es creuen més
justes i no comporten globalment augment de l’import.
Vist que es creu necessari augmentar l’Impost sobre Béns Immobles de caràcter urbà.
Es per tot l’anterior que aquest regidor d’Hisenda PROPOSA al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
1.- Derogar amb efectes 1 de gener de 2010 les següents ordenances fiscals:
- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de construccions, instal.lacions i
obres.
- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
2.- Aprovar provisionalment les següents ordenances fiscals, en els termes en que
figuren a l’expedient:
- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de construccions, instal.lacions i
obres.
- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
3.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre activitats econòmiques en el sentit de modificar l’article 3r on diu “sense
xifra neta de negoci 1,35” ha de dir “sense xifra neta de negoci 1,31”. La modificació
serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2010.
4.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
municipal per la prestació de serveis a la piscina municipal. L’actual article 6 quedarà
substituït pel que a continuació es transcriu:
“Article 6.- Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifes piscina municipal
EMPADRONATS A LLERS

Entrada individual diària

Import

1.- Infantil de 4 a 16 anys
2.- Adults de 17 a 64 anys
3.- Pensionista o adult de 65 anys en endavant

3,00 €
4,00 €
3,00 €

Abonaments per temporada

Import

1.- Individual infantil de 4 a 13 anys
2.- Individual adult de 14 a 64 anys
3.- Individual pensionista o adult de 65 anys en endavant
4.- Carnet familiar

35,00 €
50,00 €
35,00 €
160,00 €

NO EMPADRONATS A LLERS
Entrada individual diària

Import

1.- Infantil de 4 a 16 anys
2.- Adults de 17 a 64 anys
3.- Pensionista o adult de 65 anys en endavant
4.- Adult no empadronat acompanyant d’empadronat
i treballadors d’empreses del municipi

5,00 €
6,00 €
5,00 €

Abonaments per temporada

Import

5,00 €

1.- Individual infantil de 4 a 13 anys
60,00 €
2.- Individual adult de 14 a 64 anys
90,00 €
3.- Individual pensionista o adult de 65 anys en endavant 60,00 €
En els abonaments per temporada s’estableix un descompte del 10% tant pels
empadronats com pels no empadronats si són socis del pavelló municipal de Llers”
La modificació serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2010.
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per termini de 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinarlo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en
el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a 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”.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada l’anterior
proposta per unanimitat dels presents.

No havent-hi més assumptes a tractar i essent les vint-i-una hores i cinc minuts la
Presidència aixeca la sessió.

