ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE 2018/8
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA
Sala d´actes

Data :
31/10/2018
Horari : de 19:30 a 20:12 hores.

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
Maria Dolores Jurado García
Pere Mas Gispert
Carles Taberner Morell
Silvia Juanmiquel Font
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas
Lluís Borràs i Massaguer
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell
Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde

IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
PDeCAT
PDeCAT
PDeCAT
PDeCAT
CAPGIREM SILS-CUP-PA
CAPGIREM SILS-CUP-PA
ERC-AM
ICV-EUiA-E

Secretari
Interventora

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1.- Nomenament i pressa de possessió de Lluís Borràs i Massaguer. Exp. 2018/1455
En relació amb el procediment de renúncia de Regidor i pressa de possessió del Regidor
substitut, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 24 d’agost de 2018, emeto el
següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb l’establert en l’article 175 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents,
Fets:
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En data 21 d’agost de 2018 i amb registre general d’entrada núm. 2018/4203 Sergi Oscar Urzay
Gómez va presentar instància sol·licitant que li sigui acceptada la seva renúncia al càrrec de
regidor pel grup CAPGIREM SILS-CUP-PA.
El ple ordinari de la Corporació de data 6 de setembre de 2018 va prendre coneixement de la
renúncia com a regidor de CAPGIREM SILS-CUP-PA, de Sergi Oscar Urzay Gómez, declarant
vacant el seu lloc i que el següent de la llista per ocupar-lo és Lluís Borràs i Massaguer; ja que
als qui li correspondria, també han formalitzat per escrit la seva renúncia.
En data 16 d’octubre de 2018 s’ha rebut de la Junta Electoral la credencial acreditativa de la
condició d’electe a favor del candidat al qual correspon cobrir la vacant produïda, en concret en
la figura de Lluís Borràs i Massaguer.
Fonaments de dret:
Els articles 182 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del Règim Electoral
General.
L'article 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre.
L'article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de
possessió de càrrecs o funcions públiques.
La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs
representatius locals.
La Comissió Informativa General del 29 d’octubre de 2018 va dictaminar favorablement.
-De conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei Orgànica 5/1985 de
19 de juny, de Règim Electoral General, modificat per la Llei Orgànica 8/1991 de 13 de març,
en el moment de la pressa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició de càrrec de
regidor, el candidat haurà de jurar o prometre acatament a la Constitució i a l’Estatut
d’Autonomia. Per això, per part de l’alcalde president formula al candidat, la següent pregunta:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de REGIDOR amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat?”
Contestant Lluís Borràs i Massaguer: “Sí, ho prometo per imperatiu legal seguint el
manat atorgat el passat 24 de maig de 2015 i amb lleialtat al referèndum
d’autodeterminació del passat 1 d’octubre de 2017 aprovat pel Parlament de Catalunya
el 27 d’octubre de 2017 per que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de
república.”
Acomplerts els requisits esmentats, l’alcalde president li dóna possessió del càrrec de
regidor al Sr. Lluís Borràs i Massaguer, per la llista de CAPGIREM SILS-CUP-PA.
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2.- Aprovació inicial memòria valorada estudi mobilitat sector c. Església i entorns.
Exp. 2018/725
Fets:
En data 2 d’octubre de 2017 es va aprovar definitivament el projecte d’obres locals per la
implantació d’un tram del carril bici i de millores en la mobilitat viària al nucli urbà.
En data 20 d’abril de 2018 l’alcaldia disposa que la policia local elabori un informe en el que es
tingui en compte tots els factors que puguin influir en l’aplicació de la nova regularització viària
i si és procedent, replantejar les actuacions previstes en el projecte al què s’ha fet referència.
En data 10 de maig de 2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2018/370, s’acorda
suspendre com a mesura cautelar l’aplicació de la senyalització viària del sector del carrer
Església i es requereix als serveis tècnics i policia local la redacció d’un estudi de mobilitat
complementari del sector del carrer Església.
Atès l’informe emès per la policia local
Atès que els serveis tècnics municipals han redactat la corresponent memòria valorada.
Fonaments de dret:
Article 22.2. o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
La Comissió informativa general del 29 d’octubre de 2018

va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la Memòria valorada de l’estudi de mobilitat al sector del carrer
Església i entorns.
Segon.- Sotmetre la Memòria valorada a informació pública pel període de trenta dies
mitjançant anunci en el tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província.
Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, dos abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA, i quatre vots en contra del PDeCAT, s’aprova aquest

acord.
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3.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscal per a
l'exercici 2019 - Expdt. 2018/1897
Fets:
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals han de
contenir la nova redacció dels projectes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
Vistos els informes tècnic-econòmics als quals fa referència l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de
l’aprofitament especial de domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la
imposició o la modificació, en el seu cas, de les taxes.
Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals respecte de les taxes per la prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà.
A la vista dels informes de la Secretaria i la Intervenció.
La Comissió informativa general del 29 d’octubre de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
A C O R D:
Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2019 i següents, la modificació de les
ordenances fiscals següents:

 11.01 Impost sobre béns immobles.
 11.05 Impost sobres construccions, instal·lacions i obres.
 21.06 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans.
 22.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització de les instal·lacions municipals.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis i al web de l’ajuntament aquest acord
provisional durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
83

Signatura 1 de 2
Juan Antonio
Gonzalez Blanco

Signatura 2 de 2
03/12/2018

SECRETARI

Marti Nogué Selva

05/12/2018

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

1fc76cf7e8e34c18979016b065d113ed001

Url de validació

https://connector.sils.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Data document: 05/11/2018

Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
Tercer.- L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria,
relatiu a la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2019 i següents, així com el
text íntegre de l’ordenança seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis vots en contra de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
-----------------I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
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