
 
 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 14 D´OCTUBRE DE 
2021. 

 
Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2021000005  
Caràcter: Sessió extraordinària 
Data: 14 d´octubre de 2021 
Hora d’inici: 19:06 h 
Hora de fi: 19:33h 
Lloc: Sala de Plens. 
 
Hi assisteixen: 

Maria Dolors Guàrdia Gasull, Alcaldessa 
Antoni Fernandez Sandoval, Regidor 
Josep Ferrer Vilavella, Regidor 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Regidor 
Jordi Colomé Garcia, Regidor 
Isabel Juncosa Gurgui, Regidora  
Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Regidor 
 
Assistits per la Secretària de la corporació, la Sra. Raquel Batlle Casas. 
 
ORDRE DEL DIA: 

 
1.-  Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2021. 

2.- Proposta d'aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter. 

3.- Proposta d'aprovació de l'inici d'expedient de modificació del POUM núm.4 i suspensió 

de llicències. 

4.- Proposta d'aprovació del Pressupost municipal, la relació de llocs de treball i les bases 

d'execució per a l'exercici 2022. 

5.- Proposta d'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2022. 

Desenvolupament de la sessió  

 
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE 30 DE SETEMBRE DE 2021. 
 

Antecedents: 
 

1. Amb data 30 de setembre de 2021 va tenir lloc la sessió ordinària de Ple. 
 

2. L’esborrany de l’acta de la sessió del Ple ha estat lliurada a tots els regidors i 
regidora. 

 
D'acord amb allò que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre.  
 



 
 

 

El Ple, per unanimitat, adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 30 de setembre de 2021. 
 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernandez Sandoval, 

Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel 

Juncosa Gurgui , Joaquim Maria Zuriaga Baixauli)  

 

INTERVENCIONS: 
 

Les intervencions relacionades amb aques t punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:00:00 al 00:00:40 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1hnV5GkI4ys1D3EaFj8n2kcXUWCxZHFG5/view?usp=sharing 

 

2.0.- ACORD D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 

CONSORCI ALBA-TER. 

Exp. X2021000629 

Part expositiva: 

1. L’any 1998 es va constituir el Consorci Alba-Ter, ens integrat per diverses 
entitats locals amb les finalitats que es recullen als estatuts el conjunt de les 
quals té com a element comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de possibilitar 
unes actuacions de planificació, promoció i altres iniciatives vinculades al riu 
coordinades entre tots els municipis de la vora del riu i de la seva àrea 
d’influència en tot el seu recorregut superant les limitacions que comportarien 
les actuacions aïllades per part de cada municipi.  

 

2. Després de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), norma que va 
obligar a una adaptació dels estatuts dels Consorcis, i en el cas concret dle 
Consorci del Ter a l’adscripció del Consorci a un dels ens que en formen part 
(DA 20 Llei 30/1992 en la redacció donada per la LRSAL). En el cas d’aquest 
Consorci, es va proposar l’adscripció a l’Ajuntament de Girona  atenent a la 
major aportació anual i, alhora, a la major població d’aquest ens local.  

 

3. Amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic es recollí part del redactat de la LRSAL en els articles 118 i 
següents, conservant així la necessitat d’adscripció a un ens territorial. 

 
4. Amb l’acceptació per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva com a membre 

del Consorci i davant de la necessitat de modificació de l’article 2 dels estatuts 
als efectes d’incorporar dit Ajuntament, s’ha procedit a modificar altres articles 
dels estatuts amb diferents finalitats: 

 
a. Modificació de l’article 1 que consisteix en la substitució d’aquella 

normativa derrogada. 

https://drive.google.com/file/d/1hnV5GkI4ys1D3EaFj8n2kcXUWCxZHFG5/view?usp=sharing


 
 

 

En efecte, d’acord amb el nou redactat s’ha suprimit tot allò que feia 

referència a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’administració local atès que fou derogada per la Llei 

40/205, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

b. Modificació de l’article 2 que consisteix en una millor redacció de 
l’apartat primer, la inclusió del municipi de Cassà de la Selva com a ens 
consorciat, en el paràgraf segon, així com també la modificació del dret 
de vot dels Consells Comarcals, arran de l’acord de l’Assemblea de 
data 20 de juliol de 2021. 

c. Modificació de l’article 12 que consisteix en una millor redacció del 
paràgraf segon en relació a la composició del Consell de Govern, on es 
suprimeix la limitació de dos representants d’organismes radicats en un 
mateix municipi. 

d. Modificació de l’article 23 que consisteix en incloure la figura de la 
tresoreria del Consorci, omesa fins a la data, per tal de donar 
compliment al Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula 
el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional. 

e. Modificació de l’article 27 que consisteix en efectuar la remissió de 
l’annex en relació a les aportacions dels Consells Comarcals, i 
aclariment en relació als increments de les quotes. 

f. Modificació de l’annex dels estatuts consistent en especificar les quotes 
dels ajuntaments i dels consells comarcals consorciats. 
 

5. En data 29 de setembre de 2021 es va procedir a l’aprovació de la modificació 
dels estatuts vigents publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de 
data 30 de setembre de 2020 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 30 de setembre de 2020. 

 

Fonaments de dret: 

I. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions 
per a fins d’interès comú. 

 

II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya 
(TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, 
entre altres, el règim i els estatus. 

 

III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen 
reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. Concretament, 
l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci  
preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que 
ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i 
acordada  amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als 
articles 313 i següents. 

 

IV. Els articles 118 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic que regulen el règim jurídic dels Consorcis. 



 
 

 

 

V. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la 
LRBRL i 313.2 ROAS. 

 

VI. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria 
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i 
tots aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la 
Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) 
del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat 
RD 128/2018. 

 

VII. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió 
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que 
determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre 
altres, del ROF. 

 

D’acord amb aquests antecedents i fonaments, el Ple, adopta els següents:   

ACORDS: 

Primer. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova 

denominació Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per 

acord plenari del passat 2 d’octubre, d’acord amb el text que figura adjunt.  

Segon. Comunicar aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova 

denominació Consorci del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la 
modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que 

l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals.  

Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcaldessa de la 

Tallada d’Empordà, il·lma. Sra. M.Dolors Guàrdia Gasull, a signar tots i cada un dels 

documents necessaris per a dur a terme els anteriors acords. 

Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernandez Sandoval, 

Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel 

Juncosa Gurgui , Joaquim Maria Zuriaga Baixauli)  

 

INTERVENCIONS: 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:00:41 al 00:02:12 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1hnV5GkI4ys1D3EaFj8n2kcXUWCxZHFG5/view?usp=sharing 

 
3.0.- ACORD D'APROVACIÓ DE L'INICI D'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 

POUM NÚM.4 I SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES. 

https://drive.google.com/file/d/1hnV5GkI4ys1D3EaFj8n2kcXUWCxZHFG5/view?usp=sharing


 
 

 

Exp. X2021000638 

ANTECEDENTS 
 
Vist que darrerament en aquest Ajuntament s’han rebut sol·licituds d’informació 
relativa a la tramitació de projectes de plantes fotovoltaiques i eòliques d’important 
ocupació territorial i en determinats llocs sensibles des del punt de vista paisatgístic i 

que la implantació dels quals no està regulada en el POUM de la Tallada d’Empordà. 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona, publicat al DOGC nº 5735 de 
data 15 d’octubre de 2010, inclou part del territori en sòl protecció preventiva, en sòl de 

protecció especial i en sol de protecció territorial, d’interès agrari i/o paisatgístic. 

Altrament les directrius de paisatge que acompanyen les normes d’aquest planejament 
territorial son d’aplicació directe en l’àmbit del sòl no urbanitzable, tal com recull 

l’article 1.16. 

Entre els objectius de qualitat paisatgística (OQP) determina, entre altes aspectes, uns 
parcs eòlics i fotovoltaics, inserits en el paisatge en relació amb els seus elements 
configuradors sense afectar les conques visuals extenses o panoràmiques obertes 
sobre fites paisatgístiques rellevants. La planta paisatgística del terme municipal de la 

Tallada d’Empordà és característica i té identitat pròpia. 

Amb l’aprovació del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, que modifica entre altres 
normatives el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2020, 
de 3 d’agost TRLUC, facilita i simplifica la implantació de les instal·lacions 
d’aprofitament de l’energia solar i eòlica, en el sentit que podria ser suficient un 
projecte d’actuació específica (PAE) per a la implantació de les instal·lacions 

d’energies renovables. 

Per tot això, es considera necessari i convenient suspendre pel termini d’1 any d’acord 
amb l’establert en l’article 73.1 TRLUC i concordants, la tramitació de projectes 
d’actuacions específiques, plans especials urbanístics llicències d’activitats i 
d’edificacions d’obra de nova planta en l’àmbit del sòl no urbanitzable, amb la finalitat 
d’estudiar la modificació de les NNSS a aquests efectes així com altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial incloent també la suspensió 
dels moviments de terres i tala d’arbres o masses boscoses i l’obertura de camins, 

vinculades a aquestes instal·lacions. 

L’àmbit territorial de la suspensió correspon a tot el sòl no urbanitzable del municipi de 
la Tallada d’Empordà, quedant exceptuades de la suspensió de les llicències i 
autoritzacions per a la instal·lació d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica) per a 
autoconsum i els moviments de terres per motius de reparació i/o manteniment de 

camins o lleres.” 

CONCLUSIONS 

Les competències de la formulació de la suspensió de plans urbanístics, projectes, 
llicències, venen regulades en l’article 73.1 TRLUC, donant compliment a l’article 8.5 a 
del mateix Decret. La documentació i determinació per la modificació puntual ve 

determinada pels articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

En conseqüència, amb la finalitat d’estudiar la modificació del planejament urbanístic 
municipal es procedeix a la suspensió per a l’ordenació dels usos i instal·lacions de 
producció d’energia renovables (eòlica i fotovoltaica) en sòl no urbanitzable al terme 
municipal de la Tallada d’Empordà, d’acord amb l’article 73.1 TRLUC, així com altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial incloent 



 
 

 

també la suspensió dels moviments de terres i tala d’arbres o masses boscoses i 
l’obertura de camins, vinculades a aquestes instal·lacions, quedant exceptuades de la 
suspensió de les llicències i autoritzacions per a la instal·lació d’energia solar (tèrmica i 
fotovoltaica) per a autoconsum i els moviments de terres per motius de reparació i/o 

manteniment de camins o lleres. El plànol de suspensió consta a l’expedient. “ 

Es presenta a tramitació la suspensió per a l’ordenació dels usos i instal·lacions de 
producció d’energia renovables (eòlica i fotovoltaica) en sòl no urbanitzable al terme 
municipal de la Tallada d’Empordà, així com altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial incloent també la suspensió dels moviments de 
terres i tala d’arbres o masses boscoses i l’obertura de camins, vinculades a aquestes 

instal·lacions. 

L’Ajuntament es planteja un anàlisi i estudi de la normativa per modular els límits 

permesos de l’activitat i les condicions de compatibilitat amb altres usos. 

Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal. 

La Secretària ha emès informe en relació a la legislació aplicable i procediment a 

seguir. 

Per tot això, el Ple, adopta els següents  

ACORDS: 

Primer.- Iniciar l’expedient per adaptació de la normativa urbanística del sòl no 

urbanitzable vigent al nostre municipi a les directrius referents al Pla Territorial Parcial 
de les Comarques Gironines, i d’altra normativa d’especial interès referent a energies 

renovables. 

Segon.- Suspendre cautelarment i amb la finalitat d’estudiar la normativa la tramitació 

de projectes d’actuacions específiques, plans especials urbanístics llicències 
d’activitats i d’edificacions d’obra de nova planta en l’àmbit del sòl no urbanitzable, 
relatives a l’àmbit del sòl no urbanitzable de la Tallada d’Empordà en relació a 
l’ordenació dels usos i instal·lacions de producció d’energia renovables (eòlica i 
fotovoltaica) així com altres autoritzacions municipals connexes establertes per la  
legislació sectorial incloent també la suspensió dels moviments de terres i tala d’arbres 
o masses boscoses i l’obertura de camins, vinculades a aquestes instal·lacions, durant 

el termini d’un any. 

Tercer.- Aprovar l’excepció de la suspensió de llicències i autoritzacions per a la 

instal·lació d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica) per a autoconsum i els moviments de 

terres per motius de reparació i/o manteniment de camins, passos o lleres. 

Quart.- Publicar l’acord al BOP de Girona, a la seu electrònica de la pàgina web 

municipal i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament. El termini de suspensió començarà a 
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la 

Província de Girona. 

Cinquè.- Fer constar que l’àmbit territorial de suspensió correspon a tot el sòl no 

urbanitzable del terme municipal de la Tallada d’Empordà, d’acord amb el plànol de 

suspensió acompanyat en el document tècnic que consta a l’expedient. 

Sisè.- Autoritzar a l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que 

siguin necessaris per a l’execució del present acord.  



 
 

 

Aprovat per 4 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernandez Sandoval, 

Josep Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull) i 3 abstencions (Jordi Colomé 

Garcia, Isabel Juncosa Gurgui , Joaquim Maria Zuriaga Baixauli). 

INTERVENCIONS: 
 
Les intervencions relacionades amb aques t punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:02:13 al 00:05:20 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1hnV5GkI4ys1D3EaFj8n2kcXUWCxZHFG5/view?usp=sharing 

 

4.0.- ACORD D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, LA RELACIÓ DE 

LLOCS DE TREBALL I LES BASES D'EXECUCIÓ PER A L'EXERCICI 2022. 

 
Exp. X2021000639 

L’article 168 del Text refós 2/2004, de 5 de març, reguladora de les hisendes locals 

estableix que el pressupost dels ens locals serà format pel seu President i al mateix 

s’hi adjuntaran una memòria explicativa, la liquidació del pressupost de l’any 

anterior, del pressupost de l’exercici actual referida almenys als sis primers mesos, 

així com un avançament de la liquidació a 31 de desembre, l’annex de personal i 

l’annex de les inversions a realitzar en l’exercici.   

Sobre els estats pressupostaris i comptables establerts en els paràgrafs anteriors 

l’Alcalde ha format el pressupost general de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà 

per a l’exercici 2022 que ha estat prèviament informat per la intervenció.   

El Ple, adopta dels següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de la Tallada 

d’Empordà per a l’exercici 2022 format pel pressupost de l’Ajuntament, amb el detall 

que tot seguit s’especifica:   

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES  

CAP. I – Despeses de personal 266.420,02 € 

CAP. II – Despeses en béns corrents i serveis 426.481,69 € 

CAP. III – Despeses financeres 3.600,00 € 

https://drive.google.com/file/d/1hnV5GkI4ys1D3EaFj8n2kcXUWCxZHFG5/view?usp=sharing


 
 

 

CAP. IV – Transferències corrents 36.220,68 € 

CAP. V – Fons de contingències 0,00 € 

CAP. VI – Inversions 795.805,83 € 

CAP. VII – Transferències de capital 0,00 

TOTAL 1.528.528,22 € 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS  

CAP. I – Impostos directes 277.597,50 € 

CAP. II – Impostos indirectes 22.000,00 € 

CAP. III – Taxes i altres ingressos 227.860,00 € 

CAP. IV – Transferències corrents 252.300,81 € 

CAP. V – Ingressos patrimonials 10.696,00 € 

CAP. VI – Alineació d’inversions reals 0,00 € 

CAP. VII – Transferències de Capital 103.910,46 € 

CAP. VIII - Actius financers 0,00 € 

CAP. IX-  Passius financers 634.163,45 € 

TOTAL 1.528.528,22 € 

 

Segon.- Aprovar la Plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Tallada 

d’Empordà per a l’any 2022 que consten com a “Annex I” a dins  d’aquest expedient. 

Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2022, que consten 

com a annex II a dins d’aquest expedient. 

Quart.- Exposar al públic aquest acord juntament amb la documentació que integra el 

projecte del Pressupost General de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per a l’exercici 

2022, durant un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent a la 

publicació de l’anunci d’exposició pública al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 

tauler d’anuncis, per tal que les persones interessades el puguin examinar i presentar 

reclamacions davant del Ple. 

Cinquè. Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l’exercici 2022, 

sense necessitat d’un nou acord plenari, si durant el termini d’exposició pública no s’han 

presentat reclamacions. 



 
 

 

Aprovat per 4 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernandez Sandoval, 

Josep Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull) i 3 vots en contra (Jordi Colomé 

Garcia, Isabel Juncosa Gurgui , Joaquim Maria Zuriaga Baixauli). 

 

INTERVENCIONS: 

 
Les intervencions relacionades amb aques t punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:05:21 al 00:16:17 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1hnV5GkI4ys1D3EaFj8n2kcXUW CxZHFG5/view?usp=sharing 

 

5.0.- ACORD D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 

FISCALS PER A L'ANY 2022. 

Exp. X2021000070 

 
Text de l’acord: 

 
Aquesta Corporació pretén aprovar les ordenances fiscals del municipi de la Tallada 
d’Empordà per a l’exercici 2022. 
 

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 

per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs  locals.  

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats.  

 

Atès que la potestat reglamentària es reconeix expressament a les corporacions locals 

en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 

article 8.1.a) 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 i els articles 60 i següents del ROAS. 

 

Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les Ordenances 

Locals, atorgant al Ple facultats per la seva aprovació inicial i establint un període 

d’informació pública i audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies per la 

presentació de reclamacions i suggeriments, i en el mateix sentit es pronuncia l’article 

178 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 i el 63 del ROAS. 

El Ple adopta els següents, 

 

https://drive.google.com/file/d/1hnV5GkI4ys1D3EaFj8n2kcXUWCxZHFG5/view?usp=sharing


 
 

 

ACORDS:  

 

Primer.- Aprovar INICIALMENT per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de 

l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini 

públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès 

general, en concret afegint uns models de documents de tramitació com a annexos a 

l’ordenança fiscal, i que són els següents: 

 

 



 
 

 

Annex1 

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A 

FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS D'INTERÉS GENERAL 
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE 

EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL 

Declaració - document d'ingrés Model TA-1 
Declaración - documento de ingreso Modelo TA-1 

 

 
 
 

 
Municipio 

 

 
 
 
 

DADES DEL CONTRIBUENT 

Exercici:  
Ejercicio: 

Període:  
Período: 

En cas d'alta o baixa, indicar la data:  // 
En caso de alta o baja, indicar la fecha 

Alta Baixa / Baja 

 
/ DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

 

Denominació Social / Denominación Social 

 

NIF 

 

 
 

Espai reservat per l'etiqueta identificativa 
 
Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

 
 

Domicili Fiscal / Domicilio Fiscal 
 

 
 

AUTOLIQUIDACIÓ / AUTOLIQUIDACIÓN  
 

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT 
TIPO DE SUMINISTRO 

 

 

FACTURACIÓ SUBMINISTRAMENTS segons art.6è  
FACTURACIÓN SUMINISTRO según art. 6º 

 

Drets d'accés e interconnexió a la xarxa de distribució 
Derechos de acceso e interconexión a la red de distribución 

 

Compensació B.I. negatives trimestres anteriors 
Compensación B.I. negativas trimestres anteriores 

 

BASE IMPOSABLE  
BASE IMPONIBLE 

QUOTA TRIBUTÀRIA (resultat de multiplicar la base 
imposable per 1,5%) 
CUOTA TRIBUTARIA (resultado de multiplicar la base imponible por 
1,5%) 

 

 

TERMINI, LLOC I FORMA DE PAGAMENT / PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PAGO 
 

El pagament d'aquest deute s'ha de fer efectiu mitjançant la presentació d'aquest document a qualsevol oficina de les següents entitats 
bancàries, fins l’últim dia del mes següent a l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Transcorregut aquest termini sense 
efectuar l’ingrés s’iniciarà la recaptació en període executiu de conformitat amb l’article 161 de la Llei 57/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 

El pago de esta deuda se debe realizar en efectivo mediante presentación de este documento en cualquier oficina de las siguientes 

entidades bancarias, hasta el último día del mes siguiente al inmediato hábil posterior a cada trimestre natural. Transcurrido este plazo 
sin efectuar el ingreso se iniciará la recaudación en período ejecutivo de conformidad con el artículo 161 de la Ley 57/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 
La Caixa 

 

Núm. de validació 
 

/ Núm. de validación 
  

DATA DE PRESENTACIÓ  

NIF de validació  / NIF de validación  Fecha de presentación 
 

EXEMPLAR PER L'ENTITAT BANCARIA / EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD BANCARIA CPR: 9052378 

NIF:    Entitat emissora / Entidad emisora:  Mod.:  Justificant / Justificante:  Import / Importe:  
SUBJECTE PASSIU:   CIF. Ent. emissora / CIF. Ent. emisora:  
SUJETO PASIVO: 

 

DOMICILI FISCAL:  
DOMICILIO FISCAL: 

POBLACIÓ:  

POBLACIÓN: 
 

905231700080430200089265 

  

 



 
 

 

Annex2 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 

SERVEIS D’INTERÈS GENERAL 

 
Resum Anual Model TA-10 

 

 
Municipi Exercici 

 

 
 

DADES DEL CONTRIBUENT 
 
 

Denominació social 
 
 

Espai reservat per l’etiqueta identificativa 

 
NIF 

 
 

Domicili Fiscal 

 
 
 

 
RESUM DE LES DADES INCLOSES EN LA DECLARACIÓ 

 

 

Tipus de subministrament 
 

Nombre de percepcions relacionades en la declaració 

 
Import de les percepcions relacionades 

 

 
 
 

PERSONA I TELÈFON DE CONTACTE 
 

 
Cognoms i nom de la persona amb qui relacionar-se 

 
 
 

Telèfon 

 
 
 
 

 
 

Data: 

 
Firma del declarant o representant: 

 

 
 
 
 
 

Firmat: 

Càrrec: 

Espai reservat per a l’ajuntament / Ens 
delegat 

 

 



 
 

 

 

NIF perceptor Denominació social 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

 

 

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis d’interès general 

 Model TA-10 Relació de perceptors  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

NIF declarant Exercici Municipi Full núm. 
 

 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 
 
 
 
 
 

 
NIF perceptor Denominació social 

 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

NIF perceptor 

Import total percepcions (“drets d’interconnexió”) 

Denominació social 

 



 
 

 

NIF perceptor Denominació social 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

 

 

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis d’interès general 

 Model TA-10 Relació de perceptors  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

NIF declarant Exercici Municipi Full núm. 
 

 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 
 
 
 
 
 

 
NIF perceptor Denominació social 

 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 

 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

NIF perceptor 

Import total percepcions (“drets d’interconnexió”) 

Denominació social 

 

 

Segon.- Aprovar INICIALMENT per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de 

l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per la utilització de la piscina municipal, 



 
 

 

instal·lacions municipals i el material de titularitat municipal, en concret en el redactat del 

punt 3 apartat A) corresponent a les tarifes d’entrada a la piscina municipal, la qual queda 

amb següent redactat:  

“  

3.A) PISCINA MUNICIPAL: 

 

1.- Temporada piscina estiu  

Entrades individuals diàries. TARIFA 

Menors de 3 anys Gratuïta 

De 3 a 12 anys 
Dia feiner 5,00 € 

Dia festiu 6,00 € 

Adults (més de 13 anys) 
Dia feiner 7,00 € 

Dia festiu 8,00 € 

Entrada de matins ( de 10h a 14h) 

Tots els dies 

5,00 € 

Entrada de tarda (a partir de les 15 h.) 5,00 € 

Entrada de tarda (a partir de les 18 h.) 1 3,00 € 

Entrada activitats aquàtiques i acompanyants inscrits cursos 

natació- 1 hora 2 
1,00 € 

Jubilats (més de 65 anys) o grau invalidesa >33% 3,50 € 

Casals i entitats esportives  2,50 € 

Abonaments     

Abonament T10   60 € 

Abonament T15   75 € 

Abonament mensual (30 dies consecutius)     

Individual   90 € 

Família ( de 2 a 3 membres)    120 € 

Familiar (a partir 4 membres)   150 € 

Abonament de temporada     

Individual   110 € 

Individual amb carnet de jubilat   100 € 

Familiar (fins a 3 membres)  + T10 de regal   165 € 

Familiar (a partir del 4t membre) + T15 de regal   225 € 

Cursets de natació i activitats ( 2 dies/ setmana                     

durant els mesos de juliol i agost). 
    

Curset natació abonats  Per tot el curs 60€ 

Curset natació abonats  Per setmana 15€/setmana 

Curset natació NO abonats  Per tot el curs 70 € 

Curset natació NO abonats  Per setmana 20€/setmana 

Entrada acompanyants activitats aquàtiques 2 1 hora 1 € 

    

1. En els casos que es participi a l'activitat d'aquagym es podrà accedir a les instal·lacions 
a partir de les 17:45 h 

2. Les entrades per acompanyants a cursos de natació donen dret a 1 hora de bany i ús 

de les instal•lacions de la piscina municipal als acompanyants dels nens inscrits als 
cursos de natació. Es podrà accedir a la piscina 15 min. abans de l’inici de l’activitat i 
hauran d’abandonar les instal•lacions 15 minuts desprès  de la finalització de l’activitat a 

la que es trobin inscrits. 
 

Els vigilants i/o socorristes de la piscina són l’autoritat municipal responsable de vetllar pel 

compliment d’aquestes normes. En el cas que els usuaris d’una entrada d’acompanyant a 

inscrits a cursos de natació i/o els inscrits als cursos, superin els límits temporals previstos al 

punt 2, podran optar per abonar la diferència amb el preu d’entrada de tarda, segons en la 

franja horària que es trobin, (4 € fins a les 18:00 i 2 € a partir de les 18:00), o bé abandonar les 

insta•lacions.                                                          



 
 

 

 

Bonificacions: 

 

1. 10 % de descompte en abonaments de temporada per a persones empadronades o 
que paguin algun tribut al municipi. 
 

2. Un cop aplicat el primer descompte, sobre la base resultant, tindran un 10 % de 
descompte addicional tots els abonaments contractats des del dia de l’obertura fins 
el primer dilluns del mes de juliol, ambdós inclosos. 

 

Els abonaments són personals i intransferibles. Els abonaments familiars podran ser 

contractats única i exclusiva per avis i néts o per pares i fills. Caldrà acreditar el grau 

de parentesc. 

 

El carnet de soci és gratuït. En cas de pèrdua o dany, el duplicat del carnet de soci 

tindrà un cost de 3 euros, excepte que es justifiqui amb la corresponent denúncia la 

sostracció del mateix. 

 

Caldrà constituïr una fiança de 10 € per l’alta en l’abonament familiar i de 5 € en 

l’abonament individual. Les fiances es retornaran en el moment de la devolució dels 

carnets d’abonat.” 

 

Els vigilants i/o socorristes de la piscina són l’autoritat municipal responsable de vetllar 

pel compliment d’aquestes normes.” 

 

Tercer.- Aprovar INICIALMENT per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de 

l’ordenança fiscal núm. 19 reguladora dels preus del Casal d’Estiu , en concret en el 

redactat del punt 4 apartat 2) corresponent a les tarifes corresponents al servei de 

menjador del casal d’estiu , la qual queda amb següent redactat:  

 

 

 

 

“ 

Article 4.2)  TARIFES CORRESPONENTS AL SERVEI DE MENJADOR DEL CASAL 
D´ESTIU: 
 
Preu 2 hores de monitoratge + àpat catering per dia alumnes fixes : 11 € (6 € en la 
opció carmanyola). 
 
Preu 2 hores de monitoratge + àpat catering per dia alumnes esporàdics : 13 € ( 8 € en 
la opció carmanyola). 
 
S’entendrà com a assistència fixa, aquella que sigui com a mínim d’una setmana de 
forma continuada. 

 

El servei es podrà oferir sempre que existeixi un mínim inscrits per oferir el servei: 6. 

” 

Quart.- Exposar al públic l’esmentat acord mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial 

de la Província i en el Tauler d’anuncis virtual de l’Ajuntament (web: 



 
 

 

http//www.latallada.cat), durant un termini de trenta dies, durant els quals els 

interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen  

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 

reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 

Cinquè.- L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances 

fiscals, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entraran en vigor el 
dia 1 de gener de 2022.” 
 
Aprovat per 4 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernandez Sandoval, 

Josep Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull) i 3 abstencions (Jordi Colomé 

Garcia, Isabel Juncosa Gurgui , Joaquim Maria Zuriaga Baixauli). 

INTERVENCIONS: 
 

Les intervencions relacionades amb aques t punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:16:18 al 00:27:11 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1hnV5GkI4ys1D3EaFj8n2kcXUWCxZHFG5/view?usp=sharing 

I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 19:33h , l’Alcaldessa aixeca la 
sessió de la qual, jo com a Secretària n’estenc aquesta acta. 
 
Aquesta acta està complementada pel document d’audio adjunt a l’expedient, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària dins de l’expedient electrònic núm. 
X2021000635, en el qual figuren totes les deliberacions i intervencions de la sessió. 
 
Vist i plau        La secretària interventora  
L’alcaldessa   

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT. 

https://drive.google.com/file/d/1hnV5GkI4ys1D3EaFj8n2kcXUWCxZHFG5/view?usp=sharing
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