ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER EL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS EL DIA 9 DE
NOVEMBRE DE 2015.
MEMBRES ASSISTENTS:
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. RODOLF MATEOS GONZÁLEZ
MEMBRES QUE HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA:
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO
ALCALDE-PRESIDENT
SR. JOAN ESPONA I AGUSTÍN
SECRETARI
SR. ALFONSO GONZÁLEZ I LEAL
LLOC DE CELEBRACIÓ
Saló de Plens Municipal.
HORA DE COMENÇAMENT: 09:00 h.
HORA D'ACABAMENT 09:10 h.
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Comença el Sr. Alcalde excusant l’absència de la Sra. Maria Galizia que no ha pogut
assistir al Ple per motius personals.
1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER L'EXERCICI 2016.
1.1.- PROPOSTA
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
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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.
Vistos els documents que conformen l'expedient, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, la nova
redacció de l’Ordenança núm. 1 General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públics municipals, que es troba a l'annex 1 i es dóna per
reproduïda.
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm.3
1.Es modifica el coeficient

Reguladora de l'Impost sobre béns immobles IBI
2015
2016

IBI URBANA
IBI RÚSTEGA

0,76%
0,92%

0,84%
0,90%

2.Es modifica el text de l'ordenança: S'afegeix un punt 8 a l'article 11, que dirà:
“Art 11.8 A instància de l'interessat s'obre la possibilitat de el fraccionar el pagament d'aquest impost en el
termes que els serveis de recaptació de XALOC (Xarxa Local de Municipis) ho determini reglamentàriament.

Ordenança Fiscal núm.4

Reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Es modifica el text de l'ordenança:
Quota
“Art 5.
2. En els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle la quota que correspongui es
prorratejarà per trimestres naturals. En qualsevol altre cas, la quota és anual i irreductible.
3. Per a la determinació de l'escala de tributació dels vehicles que ho fan en base a la potència fiscal es
prendrà com a tal el nombre de cavalls fiscals (HP) exactes, sense menysprear, en cap cas, les
fraccions.
4. Per tal de classificar les diferents tipologies de vehicles previstes al RD 2822/1998, de 23 de
desembre, dins de les sis classes de vehicles previstes a l’apartat 1 d’aquest article, s’aplicarà aquella
tarifa corresponent a la classe de vehicle que, d’acord amb la definició que d’ella es fa en l’esmentat
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RD, més s’adigui amb cadascuna de les diferents tipologies. En aquest sentit els vehicles mixtes es
consideraran turismes, excepte quan el subjecte passiu demostri fefaentment que el vehicle es destina a
una activitat econòmica que comporti la càrrega de mercaderies, estris de feina o similars. Les
autocaravanes també tindran la consideració de turisme a efectes d'aquest impost. Tanmateix qualsevol
altre possible discrepància entre la possible classificació d’un vehicle, a efectes d’aquest impost, com a
camió o turisme, es decidirà atenent al criteri de si el destí principal del vehicle és el transport de
mercaderies o de persones”.
Període impositiu:
“Art 7 El període impositiu coincideix, amb caràcter general, amb l'any natural, llevat dels casos de:
a) Primera adquisició del vehicle: El període impositiu del primer any serà el dels trimestres naturals,
comptats a partir del primer dia del trimestre natural en què es produeixi l'adquisició del vehicle.
b) Baixa definitiva o temporal del vehicle: El període impositiu de l'exercici en què es produeixi la
baixa definitiva o temporal del vehicle serà el dels trimestres naturals, comptats des del dia de
meritació de l'impost fins a l'últim dia del trimestre natural en què es produeixi la baixa definitiva o
temporal per subtracció o robatori del vehicle. En cas de baixa temporal per lliurament a una casa de
compravenda, per a la seva posterior transmissió (art.36-2-a del RGV ), la baixa tindrà efecte a partir
de l’exercici següent i per tant no procedirà el prorrateig trimestral.
c) Baixa per exportació: El període impositiu de l’exercici en què es produeixi la baixa per exportació
del vehicle serà el dels trimestres naturals, comptats des del dia de meritació de l’impost fins a l’últim
dia del trimestre natural en què es produeixi la baixa per exportació.”

No subjeccions, exempcions, reduccions i bonificacions
“Art 4.d. Els vehicles per persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’annex II del
reglament general de vehicles, aprovat per RD 2822/98, de 23 de desembre.
Tanmateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de discapacitats per al seu us exclusiu. Aquesta
exempció s’aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per
persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
Les dues exempcions esmentades no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris per més
d’un vehicle simultàniament.
Es consideraran a aquests efectes persones discapacitades, les que tinguin aquesta condició en grau
igual o superior al 33%.
Si el discapacitat consta a trànsit com a co-titular i no com a únic titular, no gaudirà de l’exempció ja
que es considera que la utilització del vehicle no és per el seu ús exclusiu.
Es podran valorar situacions especials per acord de la junta de govern, sempre que es compti amb el
corresponent informe de serveis socials.”
“Art 4,g Gaudiran d’una bonificació del 100% tots els vehicles amb la catalogació oficial d’
“històric””. Són els vehicles històrics i de col·lecció que reuneixin els requisits previstos a l’art 2 del
RD 1247/1995, de 14 de juliol, pel que s’aprova el reglament de vehicles històrics. Amb la condició que
no estiguin destinats a una activitat industrial o empresarial”.
“Art 4, h Gaudiran d’una bonificació del 75 %, durant els 2 primers anys, els vehicles elèctrics o
bimodals, sempre que la segona font d’energia no sigui contaminant. Com ara Biogàs, Gas natural
comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals, i quan la seva potencia fiscal sigui
inferior als 20 HP. A partir del 3er any la bonificació serà del 50%”.
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Ordenança Fiscal núm. 11

Reguladora de la Taxa de cementiri municipal.

S'afegeix l'article 6, lletra b) núm. 3
ALÇADA
Baixos
Primer pis
Segon pis
Tercer pis
Quart pis
Cinquè pis
Sisè pis
Setè pis
Ordenança Fiscal núm.13

1. Es modifiquen les tarifes
linealment el següent percentatge

TARIFA
95,76 €
119,72 €
119,72 €
119,72 €
117,49 €
117,49 €
117,49 €
95,76 €

Reguladora de la taxa
d'escombraries,
recollida
tractament de residus.
incrementant

de recollida
selectiva
i

2,89%

RÈGIM GENERAL

EXERCICI 2016

EXERCICI 2015

Habitatges familiars

184,11 €

178,94 €

RÈGIM PER INDÚSTRIES
Les empreses que estiguin desconnectades del servei de recollida només
hauran de pagar l'import per cada treballador.
En empreses industrials quedaran exemptes amb la presentació de la
documentació justificativa d'alta en una empresa gestora de residus

GRUP 1
TIPUS D'ESTABLIMENT:

TARIFA

EXERCICI
2016

EXERCICI
2015

Industries desconnectades que justifiquin que tenen un gestor de

De 1 a 10 treballadors

184,11€

178,94 €

residus :

De 11 a 25 treballadors

220,94€

214,73 €

De 26 a 50 treballadors

265,12€

257,67 €
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Mes de 50 treballadors

318,15€

309,21 €

GRUP 2
TIPUS D'ESTABLIMENT:

TARIFA

Industries que no tinguin gestor de residus

Base

479,11 €

465,65 €

Mòdul treballador

28,29 €

27,50 €

EXERCICI
2016

EXERCICI
2015

184,11 €

178,94 €

RÈGIM DEIXALLES COMERCIALS
GRUP 1
TIPUS D'ESTABLIMENT:
TARIFA
Roba i complement de la llar Comerç de distribució, ( farmàcies,
fotografies, etc.)
Fins a 100M2
Llibreries , estancs i quiosc

Excés de superfície:

Bancs, caixes i assegurances

Proporcional a la superfície

1,84€/m2

1,79 €/m2

Despatxos professionals
Centre mèdics , veterinaris i dentistes
Clíniques i Hospitals
Serveis recreatius
Perruqueries i Estètiques
Agencies de viatges

GRUP 2
TIPUS D'ESTABLIMENT:

TARIFA

2.1

Fins a 100M2

EXERCICI
2016

EXERCICI
2015

257,23 €

250 €

Alimentació
Carnisseries

Excés de superfície:

Elaboració de menjars per emportar

Proporcional a la superfície

2,57€/m2

2,30 €7m2

2.2
Pa i pastisseria

184,11 €

178,94 €

GRUP 3
TIPUS D'ESTABLIMENT:

TARIFA

EXERCICI
2016

EXERCICI
2015

Establiment amb Alt residu orgànic

Fins a 50M2

308,67 €

300 €
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Excés de superfície:

3,09€/m2

3 €/m2

Proporcional a la superfície

GRUP 4

EXERCICI
2016

EXERCICI
2015

TIPUS D'ESTABLIMENT:

TARIFA

Venda de maquinaria

Fins a 100M2

184,11 €

178,94 €

Excés de superfície:

1,84€/m2

1,79 €/m2

EXERCICI
2016

EXERCICI
2015

Proporcional a la superfície

GRUP 5
TIPUS D'ESTABLIMENT:

TARIFA

Grans superfícies d'exposició i/o venda

Fins a 1000M2

334,39 €

325 €

Mes de 1000M2

401,27 €

390 €

257,23 €

250 €

GRUP 6
TIPUS D'ESTABLIMENT:

TARIFA

Bar i cafeteries

Fins a 75M2

Excés de superfície:

2,57€/m2

2,5 €/m2

Proporcional a la superfície

GRUP 7
TIPUS D'ESTABLIMENT:

TARIFA

Restaurants

Els establiments que contractin
un gestor de residus se'ls aplicarà la
tarifa industrial.
EXERCICI
2016

EXERCICI
2015

De 1 a 10 treballadors

184,11€

178,94 €

De 11 a 25 treballadors

220,94€

214,73 €

De 26 a 50 treballadors

265,12€

257,67 €

Mes de 50 treballadors

318,15€

309,21 €

Els establiments que no contractin un gestor de residus se'ls aplicarà la
tarifa del Grup 2,1
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GRUP 8
TIPUS D'ESTABLIMENT:

TARIFA

EXERCICI
2016

EXERCICI
2015

Pensions i Hotels

Fins a 150M2

257,23 €

250,00 €

Excés de superfície:

1,71€/m2

1,66 €/m2

Proporcional a la superfície

TARIFA

EXERCICI
2016
30,87€
per plaça

EXERCICI
2015
30,00€
per plaça

TARIFA

EXERCICI
2016
10,29€
per plaça

EXERCICI
2015
10,00€
per plaça

TARIFA

EXERCICI
2016
15,43€
per plaça

EXERCICI
2015
15,00 €
per plaça

GRUP 9
TIPUS D'ESTABLIMENT:
Allotjament Rurals

GRUP 10
TIPUS D'ESTABLIMENT:
Cases de Colònies

GRUP 11
TIPUS D'ESTABLIMENT:
Geriàtrics

Els residus sanitaris han d'estar desconnectats

Ordenança Fiscal núm.13

Reguladora de la taxa
d'escombraries, recollida
tractament de residus.

de recollida
selectiva i

2. Es modifica el text de l'ordenança :
No subjeccions, exempcions, reduccions i bonificacions
“Art 5: En els supòsits d'habitatges habitats per persones jubilades, pensionistes o altres subjectes passius amb
baixa capacitat econòmica, sempre que visquin sols, amb un baix nivell d’ingressos de la unitat familiar, així
com en el cas de persones que, sense ser-ho, necessitin atenció dels serveis socials (informe del Consorci de
Benestar Social de la Garrotxa).Un cop avaluades les sol·licituds, l’Ajuntament quantificarà l’esmentada
reducció.
En funció del següents supòsits:
-Per ingressos de la unitat familiar fins a la pensió mínima no contributiva s’aplicarà una bonificació
del 95%.
-Per ingressos de la unitat familiar superiors a la pensió mínima no contributiva i fins al salari mínim
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interprofessional, s’aplicarà una bonificació del 75%.
-Per ingressos de la unitat familiar superiors al salari mínim interprofessional i fins a 1,5 aquest SMI
s’aplicarà una bonificació del 50%.
-Per ingressos de la unitat familiar superiors al 1,5 del salari mínim interprofessional fins a 1,75 aquest
SMI s’aplicarà una bonificació del 30%.
Les condicions per accedir a la reducció les persones jubilades seran:
- Majors de 60 anys.
- Que visquin sols o amb la parella també jubilada
- Ingressos de la unitat familiar inclosos als trams especificats.
- En el supòsit de persones jubilades amb un baix nivell d’ingressos de la unitat familiar, no caldrà
sol·licitar la reducció anualment, sinó que en principi es considerarà definitiva. Cada any però,
l’Ajuntament revisarà cada un dels expedients per comprovar la no alteració de les condicions que van
originar en el seu dia la concessió de la bonificació. Si aquestes canviessin, es procedirà durant el
primer trimestre de l’any a notificar als afectats els motius de la pèrdua de la seva bonificació, així com
els tràmits a seguir en el cas de disconformitat amb les noves bases comunicades.
-Si en l’anàlisi anual de la possible alteració de circumstàncies familiars de cada un dels titulars de rebuts amb
reducció concedida, es detectés una defunció, restant la parella vídua al mateix domicili tributari, s’efectuarà
directament el canvi de nom del rebut i es mantindrà la mateixa reducció concedida, sense necessitat de nova
presentació de documentació. En canvi, en el segon supòsit plantejat (no jubilats que requereixin atenció dels
serveis socials), caldrà acreditar la situació econòmica-social anualment.
- La bonificació serà a instancia de part i es concedirà per Junta de Govern Local, prèvia petició raonada i
acreditada de l’interessat.
- El període per a presentació de noves sol·licituds s’obrirà durant el primer trimestre de cada exercici.
En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació, només s’aplicarà la mes alta de totes.
- Les bonificacions que acordi la Junta de Govern Local tindran efectes l'exercici següent. No obstant si
s'acorden abans de l'aprovació del padró podran tenir efectes a l'exercici corrent.
- Les famílies nombroses que així ho acreditin amb el carnet corresponent expedit per la Generalitat tindran una
bonificació del 25%.

TERCER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 nova redacció de les
ordenances següents, així com la seva imposició:

Ordenança Fiscal núm. 9

Reguladora de la taxa per la tramitació d'activitats
subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia,
previstes a la llei 20/2009.

Es modifica la totalitat de l'ordenança que s'adjunta com ANNEX 2, i es dóna per reproduïda.
Ordenança Fiscal núm. 30

Reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del
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domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general.
Es modifiquen els articles 2 i 3 que queden redactats de la següent forma:
Modificació de l’article 2 queda redactat:
“Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès
general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de
subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments
d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de
xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres
taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les
vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols habilitants
relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu
import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest
Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta
ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que utilitzen el
domini públic per a prestar els serveis de comunicacions electròniques, quan no siguin titulars de les
instal·lacions.”
“Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin
d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment
d’aigua, subministrament de gas, electricitat, i altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic
o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i
comercialitzadores dels mateixos.
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació electrònica mitjançant
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica quan siguin titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats
explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les corresponents xarxes a
través de les quals s’efectuïn els subministraments.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als
apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública,
regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.”
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QUART.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 l'ordenació de una nova
ordenança, així com la seva imposició:
Ordenança Fiscal núm. 37 Reguladora de la taxa pel manteniment del cens
d'animals de companyia.
S'estableix l'ordenança 37 que s'adjunta com ANNEX 3, i es dóna per reproduïda.
CINQUÈ.- DEROGAR l'ordenança Nº27 reguladora del preu públic per a la prestació
del servei d'accés a la xarxa inalàmbrica municipal per l'accés a internet.
SISÈ.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
SETÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
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.
VUITÈ.- Establir que 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.
No obstant del Ple de la Corporació estimarà el pertinent.
ANNEX 1
Ordenança Fiscal núm. 1

General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públics municipals

ANNEX 2
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Ordenança Fiscal núm. 9

Reguladora de la taxa per la tramitació d'activitats
subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia,
previstes a la llei 20/2009.

ANNEX 3
Ordenança Fiscal núm. 37 Reguladora de la taxa pel manteniment del cens
d'animals de companyia.
1.2.- DEBAT
Pren la paraula el Sr. Josep Mª Ortuño dient que pràcticament no hi ha cap tipus
d’increment, només les deixalles que ens hem acollit a la proposta que ens ha passat
el Consell Comarcal, que era un 7,46 %, i nosaltres veient el que paguem i el que
cobrem hem vist que no calia fer aquest increment, sinó que ens surt a aplicar un
2,89%. I la resta com son vehicles i demés no hi ha cap increment, inclòs l’ IBI, tot i
que si fem un comparatiu del 2015 i 2016, el % impositiu és del 0,76 al 0,84 , no
representa cap tipus d’increment al contribuent perquè des del govern central primer
hi va haver un increment de les contribucions d’un 10% i a l’agost va tornar a baixar i
per tant si hi hagués una revisió cadastral no s’hauria d’incrementar, i com a rústica
el màxim era un 0,92 i ara s’ha baixat a un 0,90. La resta d'ordenances s’han adaptat
al que ve marcat pel Consell Comarcal, Xaloc i només s'ha modificat el text. Els
imports no s’han modificat.
Pren la paraula la Sra. Sílvia Pagès dient que hi votaran en contra. Han vist que a
l’ordenança núm.11 s’han apujat els preus de les cendres del cementiri. Votem en
contra perquè hem vist que les bonificacions que hi ha i no ens acaben de
convèncer, veiem que és podrien millorar, per aquest fet i perquè la proposta no és
coherent a la nostra forma de pensar doncs votarem en contra.
Pren la paraula el Sr. Ortuño aclarint que el tema del cementiri són els columbaris
que no estaven ben regulats.
1.3.- VOTACIÓ
GRUP DE CONVERGENCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
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GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. RODOL MATEOS GONZÁLEZ

1 en contra
1 en contra

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UNA PERMUTA DE PROPIETATS ENTRE
L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS I LA SOCIETAT PERE PORXAS
PAIRÓ SL A LA ZONA LES COROMINES-LA CANOVA AL TERME MUNICIPAL
DE SANT JOAN LES FONTS.
2.1.- PROPOSTA
Vist que en data 10 de juliol de 2015, el Ple de la Corporació va adoptar l'acord
mitjançant el qual es modifica el Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit del
Sistema d’espais lliures i de la zona industrial Les Coromines - La Canova de Sant
Joan les Fonts. En conseqüència, s’ha d’efectuar la segregació i posterior permuta
de les finques afectades. La permuta afecta a les finques que es descriuen a
continuació:
_

FINCA Nº 1
Referència cadastral: 0839708DG6703N0001ET
Finca registral:
Núm. 2546, inscrita al volum 1360, Llibre 75, Foli 112, del Registre de la Propietat d’Olot.
Titular: PERE PORXAS PAIRÓ SL
Descripció registral:
Solar edificable (núm.6) de 935,00 m2, industrial agrupada, situat al Pla Parcial de Les
Coromines – La Canova.
Limita: al nord amb zona 2.3 d’espais de protecció; al sud, amb vial; a l’est, amb parcel·la
industrial número 7; i a l’oest, amb zona número 4.1 de serveis tècnics.
Observacions:
La present Modificació puntual del PGOU l’afecta íntegrament.
FINCA Nº 2
Referència cadastral: 0839709DG6703N0001ST
Finca registral:
Núm. 2547, inscrita al volum 1360, Llibre 75, Foli 115, del Registre de la Propietat d’Olot.
Titular: PERE PORXAS PAIRÓ SL
Descripció registral:
Solar edificable (núm.7) de 1.143,00 m2, industrial agrupada, situat al Pla Parcial de Les
Coromines – La Canova.
Limita: al nord amb zona 2.3 d’espais de protecció; al sud, amb vial; a l’est, amb porció
segregada; i a l’oest, amb parcel·la industrial número 6.
Observacions:
La present Modificació puntual del PGOU l’afecta íntegrament.
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FINCA Nº 3
Finca registral:
Núm. 1844 – inscripció 1a, Tom 861, Llibre 48, Foli 208, del Registre de la Propietat d’Olot.
Titular: Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
Descripció registral:
Zona de serveis tècnics de 275,00 m2, situat al Pla Parcial de Les Coromines – La Canova.
Limita: al nord, amb zona 2.3 d’espais de protecció; al sud, amb vial; a l’est i a l’oest, amb
parcel·les assenyalades de núm. 5.2, industrial agrupada.
Observacions:
La present Modificació puntual del PGOU l’afecta íntegrament.
FINCA Nº 4
Referències cadastrals: 0238502DG6703N0001UT, 0237502DG6703N0001WT,
17197A002000400000DY i 17197A002000730000DG
Finca registral:
Núm. 1844 – inscripció 1a, Tom 861, Llibre 48, Foli 208, del Registre de la Propietat d’Olot.
Titular: Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
Descripció registral:
Rústica, indivisible, procedent del Mas Sabaté.
Porció de terreny de 17.120,00 m2. Limita al nord, amb la companyia Torras Hostench, SA,
mitjançant camí a la Sebastiana; a l’est, amb el torrent del Clot de l’infern i torrent de les
Coromines; al sud, amb carretera d’Olot; i a l’oest amb zona esportiva municipal, carrer Josep
Canalias, resta de finca matriu i amb la companyia Torras Hostench, SA.

Vist que la present Modificació puntual del PGOU l’afecta en una superfície de de
2.353,00 m2.
Considerant que per tramitar l’expedient i regularitzar les finques, tal com disposa el
projecte de Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit del Sistema
d’espais lliures i de la zona industrial Les Coromines - La Canova de Sant Joan les
Fonts, s’ha de procedir a les següents operacions:
A) SEGREGACIÓ
FINQUES INICIALS
DESCRIPCIÓ
FINCA 4

SUPERFÍCIE
2

17.120,00 m

PROPIETARI

QUALIFICACIÓ

AJUNTAMENT
ESPAIS LLIURES
SANT JOAN LES
– ZONA VERDA
FONTS

VALORACIÓ
222.900,92 €

FINQUES RESULTANTS
DESCRIPCIÓ
FINCA 4A

SUPERFÍCIE
14.767,00 m2

PROPIETARI

QUALIFICACIÓ

ESPAIS LLIURES
AJUNTAMENT
– ZONA VERDA
SANT JOAN LES

VALORACIÓ
192.265,06 €
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FONTS

FINCA 4B

FINCA 4C

2.078,00 m2

AJUNTAMENT
SANT JOAN LES
FONTS

ABANS ESPAIS
LLIURES ARA
ZONA
INDUSTRIAL

27.055,38 €

275,00 m2

AJUNTAMENT
SANT JOAN LES
FONTS

ABANS ESPAIS
LLIURES ARA
SERVEIS
TÈCNICS

3.580,48 €

B) PERMUTES
Es permuta la FINCA 1 i FINCA 2 propietat de PERE PORXAS PAIRÓ per la FINCA
4B propietat de l’Ajuntament.
DESCRIPCIÓ
SUPERFÍCIE
PROPIETARI
QUALIFICACIÓ
VALORACIÓ

FINCA 1

FINCA 2

FINCA 4B

PERE PORXAS
PAIRÓ SL

ABANS ZONA
INDUSTRIAL
ARA ESPAIS
LLIURES

12.173,63 €

1.143,00 m2

PERE PORXAS
PAIRÓ SL

ABANS ZONA
INDUSTRIAL
ARA ESPAIS
LLIURES

14.881,75 €

2.078,00 m2

AJUNTAMENT
SANT JOAN LES
FONTS

ABANS ESPAIS
LLIURES ARA
ZONA
INDUSTRIAL

27.055,38 €

QUALIFICACIÓ

VALORACIÓ

935,00 m2

C) RESULTAT FINAL DE TOTES LES OPERACIONS
DESCRIPCIÓ

FINCA 1

SUPERFÍCIE
935,00 m2

PROPIETARI

AJUNTAMENT
ESPAIS LLIURES
SANT JOAN LES
– ZONA VERDA
FONTS

12.173,63 €
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AJUNTAMENT
ESPAIS LLIURES
SANT JOAN LES
– ZONA VERDA
FONTS

14.881,75 €

275,00 m

AJUNTAMENT
ESPAIS LLIURES
SANT JOAN LES
– ZONA VERDA
FONTS

3.580,48 €

FINCA 4A

14.767,00 m2

AJUNTAMENT
ESPAIS LLIURES
SANT JOAN LES
– ZONA VERDA
FONTS

192.265,06 €

FINCA 4B

2.078,00 m2

FINCA 2

FINCA 3

FINCA 4C

1.143,00 m2

2

2

275,00 m

PERE PORXAS
PAIRÓ SL

ZONA
INDUSTRIAL

27.055,38 €

AJUNTAMENT
SANT JOAN LES
FONTS

SERVEIS
TÈCNICS

3.580,48 €

Atès que les finques propietat de l'Ajuntament ostenten la qualificació de bé
patrimonial.
Vist l'informe tècnic favorable emès per l'Arquitecte de l'Ajuntament de data 30
d’octubre de 2015.
Vist l'informe jurídic favorable emès pel Secretari de l'Ajuntament de data 2 de
novembre de 2015.
Vista la fiscalització favorable emesa per l' Interventor de l'Ajuntament de dat 2 de
novembre de 2015.
Considerant el que preveu l'article 47 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya -RPEL- i de l'article
210 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 -TRLMRLC-.
Vist el que disposa en l'exercici de les competències que té atribuïdes en virtut de
l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local -LRBRL-, es proposa al Ple de la Corporació municipal, l'adopció dels següents
_
ACORD
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PRIMER.- Aprovar segregació i la permuta entre les finques descrites a continuació,
com a conseqüència del que preveu el Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit del
Sistema d’espais lliures i de la zona industrial Les Coromines - La Canova de Sant
Joan les Fonts, segons el següent detall:
_
A) SEGREGACIÓ
FINQUES INICIALS
DESCRIPCIÓ
FINCA 4

SUPERFÍCIE
2

17.120,00 m

PROPIETARI

QUALIFICACIÓ

AJUNTAMENT
ESPAIS LLIURES
SANT JOAN LES
– ZONA VERDA
FONTS

VALORACIÓ
222.900,92 €

FINQUES RESULTANTS
DESCRIPCIÓ
FINCA 4A

FINCA 4B

FINCA 4C

SUPERFÍCIE

PROPIETARI

QUALIFICACIÓ

VALORACIÓ

14.767,00 m

AJUNTAMENT
ESPAIS LLIURES
SANT JOAN LES
– ZONA VERDA
FONTS

2.078,00 m2

AJUNTAMENT
SANT JOAN LES
FONTS

ABANS ESPAIS
LLIURES ARA
ZONA
INDUSTRIAL

27.055,38 €

275,00 m2

AJUNTAMENT
SANT JOAN LES
FONTS

ABANS ESPAIS
LLIURES ARA
SERVEIS
TÈCNICS

3.580,48 €

2

192.265,06 €

B) PERMUTES
Es permuta la FINCA 1 i FINCA 2 propietat de PERE PORXAS PAIRÓ per la FINCA
4B propietat de l’Ajuntament.
DESCRIPCIÓ
SUPERFÍCIE
PROPIETARI
QUALIFICACIÓ
VALORACIÓ

FINCA 1

935,00 m2

PERE PORXAS
PAIRÓ SL

ABANS ZONA
INDUSTRIAL
ARA ESPAIS
LLIURES

12.173,63 €
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FINCA 2

FINCA 4B

1.143,00 m2

PERE PORXAS
PAIRÓ SL

ABANS ZONA
INDUSTRIAL
ARA ESPAIS
LLIURES

14.881,75 €

2.078,00 m2

AJUNTAMENT
SANT JOAN LES
FONTS

ABANS ESPAIS
LLIURES ARA
ZONA
INDUSTRIAL

27.055,38 €

Diferència de valors entre les finques: 0 € (zero Euros), per tant no procedeix cap
compensació econòmica degut a la diferència de valors entre els béns citats.
SEGON.- Adjudicar a les parts, les finques descrites, com a resultat de la segregació
i la permuta acordada, segons el següent detall:
C) RESULTAT FINAL DE TOTES LES OPERACIONS
DESCRIPCIÓ

FINCA 1

SUPERFÍCIE
2

935,00 m

PROPIETARI

QUALIFICACIÓ

VALORACIÓ

AJUNTAMENT
ESPAIS LLIURES
SANT JOAN LES
– ZONA VERDA
FONTS

12.173,63 €

14.881,75 €

FINCA 2

1.143,00 m

AJUNTAMENT
ESPAIS LLIURES
SANT JOAN LES
– ZONA VERDA
FONTS

FINCA 3

2

AJUNTAMENT
ESPAIS LLIURES
SANT JOAN LES
– ZONA VERDA
FONTS

3.580,48 €

AJUNTAMENT
ESPAIS LLIURES
SANT JOAN LES
– ZONA VERDA
FONTS

192.265,06 €

2

275,00 m

2

FINCA 4A

14.767,00 m

FINCA 4B

2.078,00 m2

FINCA 4C

2

275,00 m

PERE PORXAS
PAIRÓ SL

ZONA
INDUSTRIAL

27.055,38 €

AJUNTAMENT
SANT JOAN LES
FONTS

SERVEIS
TÈCNICS

3.580,48 €
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TERCER.- DONAR COMPTE d'aquesta proposta al Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya, abans de la resolució definitiva de l'expedient, per donar
compliment al que estableix l'article 40 de l'esmentat Reglament, i atès que el seu
valor no arriba, òbviament, al 25% del pressupost ordinari.
QUART.- ANOTAR A L'INVENTARI de béns municipal aquesta permuta, un cop
formalitzada, i traslladar-la al Registre de la Propietat.
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT d'aquest acord als interessades i comunicar-li que
haurà de concórrer el dia que se li assenyalarà per formalitzar la corresponent
escriptura pública, com també que totes les despeses que s'originin aniran a càrrec
seu.
SISÈ.- FACULTAR a l’Alcalde perquè, assistit del secretari de la corporació, formalitzi
en escriptura la permuta acordada.
No obstant el Ple de la Corporació estimarà el pertinent.
2.2.- DEBAT
Pren la paraula el Sr. Espona que explica que bàsicament l'acord es pren per
l'ampliació d’una indústria de Sant Joan, que ha comportat la modificació d’unes
zones verdes, i una vegada aprovat l'expedient per totes les administracions
competents, ara queda l’últim pas, que és el d'aprovar la permuta i regularitzar finca
per finca, per tal de pode-ho portar al Notari per acabar de complimentar l’expedient.
Pren la paraula la Sra. Sílvia Pagès dient que hi votaran en contra ja que no veuen
clar aquesta permuta de zona verda es faci al mig d’un polígon industrial. La defensa
tècnica que es fa dient que es crea un corredor verd no els hi serveix. Afirma que un
corredor verd normalment uneix dues zones verdes i en aquest cas està en un
polígon industrial.
2.3.- VOTACIÓ
VOTACIÓ
GRUP DE CONVERGENCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
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GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. RODOL MATEOS GONZÁLEZ

1 vot en contra
1 vot en contra

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

3.- PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE PERSONAL DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL 2015, CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DEL
COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIAINTERVENCIÓ.
3.1.- PROPOSTA
En relació amb l'expedient que es tramita per aquest ajuntament relatiu a la
modificació del complement específic per acumulació de noves funcions a les fins ara
pròpies de Secretaria-intervenció per aplicació de l’art. 92 bis, 2 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per la modificació introduïda per
l’art. 3 del Reial Decret Llei 10/2015, de 11 de setembre, i per decisió organitzativa
pròpia de l’Ajuntament, al lloc de treball de Secretaria-Intervenció
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- S'ha trobat necessari per part del grup de govern la creació d'un nou Servei
de Gestió Econòmica i Recaptació, ubicat a les oficines municipals que gestionin de
forma autònoma les funcions de recaptació d'impostos, taxes i preus públics, així
com els pagaments competència de l'ajuntament de Sant Joan Les Fonts i assumir
també les funcions pròpies de Tresoreria
Segon.- La recent modificació del art. 92 bis. 2 de LRBRL mitjançant el RD-Llei
10/2015 de 11 de setembre, la funció de recaptació del Servei de Gestió Econòmica i
Recaptació, ha de recaure necessàriament sobre el funcionari que ostenta el lloc de
treball de Secretaria-Intervenció.
Tercer.- Les noves funcions que, com a mínim, ha d’assumir el lloc de treball de
Secretaria-Intervenció són les següents:
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1. Cap del Servei de Gestió Econòmica i Recaptació consistiran en realitzar els actes
necessaris per a complir els següents objectius:
a) Elaboració, preparació i proposta del règim fiscal de l'Ajuntament.
b) Recepció de declaracions, recursos, consultes i altres documents amb
transcendència econòmica.
c) Tramitació dels expedients de caràcter econòmic que hagin de ser objecte de
dictamen i resolució pels òrgans municipals; sotmetent liquidacions i documents
cobratoris a la Intervenció i els de càrrec i data de la recaptació ala Tresoreria.
d) Assessorament jurídic en assumptes de caràcter econòmic
e) Preparació i proposta de convenis, documents o actes que es refereixin a la
coordinació, col·laboració i cooperació amb les hisendes d'altres ens territorials.
f) Administració, gestió i notificació dels drets econòmics municipals.
g) Formació i manteniment de la base fiscal de dades dins de la Informàtica General
de l'Ajuntament.
h) Comprovació material i formal, a través dels elements de gestió i inspecció
tributàries, de les dades consignades en els documents tributaris presentats pels
contribuents i la realització de les tasques preparatòries per al tractament mecanitzat
de la informació.
i) Realització dels requeriments que siguin procedents.
j) Realització de les funcions de liquidació i altra de gestió tributària.
k) Emissió d'informes en relació amb la interposició de reclamacions i recursos de
reposició en matèria tributària.
l) Formació, conservació i actualització dels padrons tributaris.
m) Informació al contribuent.
n) Admissió i curs dels suggeriments dels contribuents.
o) Recerca dels fets imposables.
p) Pagaments
q) Cobrament d’avals i fiances
2. Les pròpies de Tresoreria:
a) El maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l'entitat local, de conformitat amb
el que estableix les disposicions legals vigents, que engloba:
b) La realització de quants cobraments i pagaments correspongui als fons i valors de
la Entitat.
c) L'organització de la custòdia de fons, valors i efectes de conformitat amb les
directrius assenyalades per la Presidència.
d) Executar, conforme a les directrius marcades per la Corporació, les consignacions
en bancs, Caixa General de Dipòsits i establiments anàlegs, autoritzant juntament
amb l'Ordinador de pagaments i l'interventor els xecs i altres ordres de pagament
que es girin contra els comptes
oberts en aquests establiments.
e) La formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les
disposicions dineràries de l'Entitat per a la puntual satisfacció de les seves
obligacions, atenent a les prioritats legalment establertes, d'acord amb les
directrius marcades per la Corporació.
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Quart.- Aquestes noves funcions obliguen a adequar les retribucions del lloc de
treball a través de l’adequació del complement específic de forma singular,
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Sobre aquest assumpte és aplicable la legislació següent:
RD 1732/1994, de 29 juliol, sobre provisió de Llocs Treball reservats a Funcionaris
de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
RDLEG 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les Disposicions
Legals Vigents en matèria de Règim Local.
Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’estat per l’any 2015
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures de Reforma de la Funció Pública.
Reial decret 861/1986, de 25 abril, pel qual s'estableix el règim de les Retribucions
dels Funcionaris d'Administració Local.
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
RD-Llei 10/2015 de 11 de setembre, pel qual es modifica l' art. 92 bis. 2 de LRBRL,
Segon.- La normativa en matèria de retribucions de funcionaris públics locals es
regula en els arts. 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local i 153 i 157 del RDLEG 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local, que s'han
desenvolupat pel RD 861/1986, de 25 abril, pel qual s'estableix el règim de les
Retribucions dels Funcionaris d'Administració Local.
L'art.153 del RDLEG 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local, prescriu directament que els
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funcionaris d'Administració local només seran remunerats pels conceptes establerts
en l'art. 23 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la Reforma de la
Funció Pública, normativa que havia d'entendre's vigent en la mesura en què la
regulació continguda en el Capítol III del Títol III de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
L’art 23 de la Llei 30/84, estableix que les retribucions complementàries retribueixen:
1º.- La carrera administrativa.
2º.- Les característiques dels llocs de treball.
3º.- El resultat de l'activitat professional.
4º.- Així com els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.
Les retribucions complementàries que retribueixen les característiques dels llocs de
treball i el resultat de l’activitat professional, s’engloben dins el complement específic,
que es desglossa en els següents components:
a) Competencial, destinat a retribuir la dificultat tècnica i la responsabilitat que
concorren en els llocs de treball.
b) D'acompliment, destinat a retribuir les condicions particulars dels llocs de treball,
així com la dedicació i incompatibilitat exigible per al seu acompliment.
És d'aplicació l'art. 6 del RD 861/1986, de 25 abril, pel qual s'estableix el règim de les
Retribucions dels Funcionaris d'Administració Local, que assenyala, en termes
equivalents a la nova regulació autonòmica, que:
1º.- Correspon al Ple de la Corporació determinar al pressupost la quantitat global
destinada a l'assignació de retribucions als funcionaris dins dels límits màxims
assenyalats en l'art. 7.2.c) d'aquest Reial decret. La llei de pressupostos de l'estat
limita l'increment salarial, excepte per amb l' adequació singular d'alguns llocs de
treball, concretament, el RD-Llei 10/2015 de 11 de setembre, que modifica el art.
92,bis, 2 LRBRL, i que obliga a noves funcions al secretari-interventor.
2º.- Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació del complement específic de cada
lloc de treball, amb subjecció als límits pressupostaris. La recent modificació del art.
92 bis. 2 de LRBRL mitjançant el RD-Llei 10/2015 de 11 de setembre, que obliga a
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noves funcions, i s'instrumentalitza establint una nova quantia del complement
específic.
Tercer.- Les noves competències del Cap del Servei de Gestió Econòmica i
Recaptació i les pròpies de Tresoreria, consistiran en les funcions descrites en l'
antecedent tercer.
Atès que en data 6 d'octubre de 2015 es dicta providència d'Alcaldia sol·licitant
l'elaboració de l'expedient administratiu per a la tramitació de la modificació i
valoració objectiva del lloc de treball de Secretaria-Intervenció d'aquesta
Administració a l'efecte d'atorgar-los l'acumulació de funcions del càrrec de cap del
Servei de Gestió Econòmica i Recaptació i Tresorer.
Atès que en data 8 d'octubre de 2015. s'emet informe d'Intervenció fiscalitzant
favorablement d'iniciativa de l'Alcaldia.
Atès que en data 8 d'octubre de 2015, el Regidor d'hisenda i cap de RRHH emet
proposta de resolució.
Atès que en data 15 d'octubre de 2015 s'emet informe favorable dels Serveis Jurídics
del Consell Comarcal de la Garrotxa sobre el procediment legal a seguir.
Atès que segons determina l’art. 90 de la LRBRL correspon a cada Corporació local
aprovar anualment, a través del Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
D'acord amb els antecedents i fonaments jurídics es proposa al Ple de la Corporació
els següents,
ACORDS
PRIMER.- Procedir a la modificació de l’annex de personal del pressupost municipal
2015, consistent en la modificació del complement específic del lloc de treball de
Secretaria.-Intervenció comprès a la plantilla de llocs de treball d’aquesta corporació,
de tal manera que es valorin i retribueixin les noves funcions i responsabilitats
atribuïdes al lloc de treball per l’art. 92 bis, 2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, modificada
pel Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre.
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SEGON.- Incrementar el complement específic del lloc de treball en 19.320,00 €, i
establir que el complement específic passarà a tenir una quantia global de 41.167,70
€ anuals, que es que es farà efectiu en dotze pagues anuals més dues addicionals
els mesos de juny i desembre.
TERCER.- Autoritzar la despesa i el pagament del citat import, que serà carregat
contra el capítol I dels de despeses del Pressupost de l'exercici 2015, de l’aplicació
920 121,01.
QUART.- Notificar a l'interessat i al departament de Recursos Humans, als efectes
oportuns.
No obstant el Ple de la corporació acordarà el pertinent.
3.2.- DEBAT
Pren la paraula el Sr. Alcalde explicant que el mes de setembre de 2015, va sortir
una llei que diu que el tema de tresoreria, s’ha de nomenar un tresorer que sigui
funcionari. En aquest cas teníem dues opcions contractar un funcionari extern o bé
que el secretari-interventor del consistori pogués ocupar aquesta plaça, i en principi
amb les consultes que hem fet i els informes que ens han arribat, hem comprovat
que era possible l’acumulació d’aquest lloc de treball amb el nostre secretariinterventor, i de moment considerem que és més adient, de cara al futur si la situació
econòmica canvia es una cosa per plantejar, però en aquest moment és considera
que la opció més interessant es acumular aquest càrrec de Tresorer, amb el nostre
secretari-interventor .
Pren la paraula la Sra. Sílvia Pagès dient que hi votaran en contra ja que entenen
que aquest càrrec s’ha de crear per llei, però el que no entenen es que estem pagant
80.000,- € a Xaloc perquè ens gestioni la recaptació d’impostos i ara aquest càrrec
cobrarà per aquest nou servei que s’ha creat. També han vist que la llei diu que la
opció que el secretari ocupi aquest càrrec és la última opció si els criteris anteriors no
és poden complir, i un dels criteris que ells creuen que es pot seguir, és que sigui la
Diputació Provincial o un altre ens semblant es qui pot gestionar la tresoreria dels
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ajuntaments, i també creuen que la quantitat que cobrarà aquesta persona és
desorbitada tenim en compte en la situació que estem.
El Sr. Alcalde contesta dient que respecten la seva decisió, però la Diputació no és
una opció possible, ja que es necessita la signatura al dia dia i si cada dia haguéssim
d’anar a la Diputació l'ajuntament es pararia.
3.3.- VOTACIÓ
VOTACIÓ
GRUP DE CONVERGENCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. RODOL MATEOS GONZÁLEZ

1 vot en contra
1 vot en contra

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

4.- PROPOSTA D'ACORD PER NOMENAR TRESORER AL SECRETARIINTERVENTOR.
4.1.- PROPOSTA
Antecedents de fet:
En data 22 de juny de 2015, es va nomenar al Regidor d'Hisenda, Sr. Josep Maria
Ortuño i Bremont, tresorer del consistori.
En compliment del disposat al Reial Decret llei 10/2015, de 11 de setembre, s'ha de
procedir al nomenament d'un funcionari públic com a Tresorer de l'Ajuntament de
Sant Joan Les fonts.
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Legislació aplicable:
1. L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les
Corporació amb secretaria de tercera es podrà encomanar a un funcionari de la
mateixa.
2. Arran l'entrada en vigor de la llei 7/2007, de 12 d'abril , del Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic (EBEP), que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 del Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, el funcionari o membre de la
Corporació que dugui a terme el lloc de treball de tresorer ja no cal que, abans de
prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança.
3. L'art 3 del Reial Decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es modifica
l'apartat 2 de l'article 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, pel qual s'impedeix que
un regidor municipal sigui nomenat Tresorer.
Es per tot l’anterior que aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Designar al Sr. Alfonso González Leal, Tresorer de l’Ajuntament de Sant
Joan Les Fonts.
SEGON.- Notificar el present acord Sr. Alfonso González Leal, el qual haurà
d’acceptar expressament el present nomenament i signar l’acta d’arqueig.
TERCER.- Donar compte del present acord a les entitats bancàries amb qui
l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts té contractats comptes bancaris.
QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la Corporació i al web municipal.
4.2.- DEBAT
El Sr. Alcalde explica que a partir d’ara el regidor de Hisenda deixarà d’ésser el
Tresorer i ho passarà a ser el Secretari-Interventor.
La Sra. Sílvia Pagès comenta que hi votaran en contra per tot l’exposat en el punt
anterior.
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4.3.- VOTACIÓ
VOTACIÓ
GRUP DE CONVERGENCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
r
SR. RODOL MATEOS GONZÁLEZ

1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

La Sra. Sílvia Pagès excusa l’assistència dels Srs. Quim Llach i Gemma Cots.

AIXECAMENT DE LA SESSIÓ
Essent les nou hores i trenta minuts, la Presidència aixeca la sessió, de la qual
s'estén la present acta amb mi el secretari de la corporació que en dono fe.
CERTIFICO
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