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AJUNTAMENT DE VILANANT

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 5 DE MAIG DE 2021.
Identificació de la sessió
Núm.: 4/21
Caràcter: ordinària
Data: 5 de maig de 2021
Horari: de 20.08 a 21.00 h
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Vilanant
Assistents:
Alcaldessa Presidenta
Sra. Anna Palet Vilaplana (JUNTS)
Regidors
Marina Prats Fornés
Sara Gironella Gómez
Miquel Pagès Guillamet
Albert Padrós Daunis
Carles Arfelis Zaragoza
Lluis Aulet Sayo
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Secretaria Interventora acctal
Sra. Olga Serrats Juanola
Excusa l’assistència
Cap
Als efectes de quòrum d’assistència i de votació, es fa constar que la Corporació
municipal està integrada per set (7) membres de dret i de fet i que avui n’han
concorregut set (7).
ORDRE DEL DIA :
PRIMER. Aprovació de l’ Acta de la sessió anterior.
SEGON. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
TERCER. Donar compte al Ple del Pla anual de control financer de l’exercici 2021
QUART.- Donar compte dels informe d’intervenció
C / Escoles, s/n
17743 VILANANT
NIF P1724300G
Tel. i Fax 972 54 60 03
e-mail:ajuntament@vilanant.cat
http://ca.vilanant.cat

ÓRGANO

EXPEDIENTE

ACTA_PLE

AJUNTAMENT

X2021000145

Codi Segur de Verificació: 8f65ad9c-20b4-4232-8ed3-5270e98efce7
Origen: Ciutadà
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_13230727
Data d'impressió: 06/08/2021 11:14:45
Pàgina 2 de 49

SIGNATURES

Ì8f65ad9c-20b4-4232-8ed3-5270e98efce7ÉÎ

DOCUMENT

1.- OLGA SERRATS JUANOLA (SIG) (Secretària - Interventora), 08/07/2021 12:43
2.- ANNA PALET VILAPLANA (SIG) (Alcaldessa), 08/07/2021 12:53

AJUNTAMENT DE VILANANT

CINQUÈ.- Gestió directa del servei de subministrament d’aigua potable des de Navata
als municipis de Lladó, Vilanant i Cistella
SISÈ.- Modificació de article 7.1. a de l Ordenança Fiscal NÚM. 6. Reguladora
de la Taxa per Utilització Privativa o aprofitament especial del domini públic municipal
SETÈ.- Moció d’adhesió al Manifest de la Plataforma “STOP AL MACROPARC
EÒLIC MARÍ DE LA COSTA BRAVA NORD”
VUITE .- Moció Amnistia
NOVE.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanant per a la seva adhesió a la Xarxa
de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la
coordinació en matèria de protecció civil
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DESÈ.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques que ha de regir la contractació agregada del contracte mixt de
subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total,
inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels municipis de
d’Agullana, Aiguaviva, Cervià de Ter, Llers, Pardines, Planoles, Pont de Molins i
Vilanant, que resta incorporat a l’expedient, en la part del text que correspon al lot 1D,
referent al municipi de Vilanant.
ONZE.- Aprovació de la Modificació de crèdits num 3 per habilitació de crèdits Obres rehabilitació Rectoria.
DOTZÈ.- Aprovació de la Modificació de crèdits num 4, per suplements de
crèdits- Estudis i treballs tècnics
TRETZE .- Aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel·lació
de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
implantació d’instal·lacions d’energies renovables, d'instal·lació o ampliació d'activitats
o usos en sol no urbanitzable amb la finalitat d'estudiar la modificació de les Normes
Subsidiàries de planejament de Vilanant, en sol no urbanitzable.
CATORZÈ.- Assumptes urgents
QUINZE. Assumptes informatius
SETZÈ. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió i acords.
C / Escoles, s/n
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NIF P1724300G
Tel. i Fax 972 54 60 03
e-mail:ajuntament@vilanant.cat
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PRIMER. Aprovació de l’ Acta de la sessió anterior.
Vista l’ acta de la sessió de data 3 de març de 2021
d’aprovació.
Sotmesa a votació és
assistents.

(3/2021) pendent

aprovada amb el vot favorable dels 7 regidors

SEGON. Adonar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Com a Secretària - Interventora dono comptes dels següents decrets d'alcaldia dictats
des del num 25 al 54 de 2021:

25
26
27
28
29
30
31
32
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Decret de la convocatòria del ple ordinari del mes de març de 2021
Pagament de factures del mes de febrer
Decret d’aprovació de bestreta del mes de febrer
Llicència d’ocupació de via pública (llums del carrer mèlies de Taravaus)
Decret de llicència endesa per rasa al carrer mestre llandrich
DEC DECRET ALCALDIA INICI APROVACIO PROJECTES D'ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
MAS ARNEDO 03022021
DEC DECRET INICI EXPEDIENT REVOCACIO SUBVENCIO ZER 03032021
DEC DECRET LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC (CAMINS PÚBLICS)
PER A PETITES GRAVACIONS PUNTUALS A L'ENTORN DEL RIU 08032021 (és per un
documental sobre el riu muga i els seus afluents més destacats)
DEC DECRET PRIMERA OCUPACIO CARRER LLERS, 4
DEC DECRET APROVACIO MARC PRESSUPOSTARI 2022 2024

Decret de sol·licitud de subvenció compensacions econòmiques de càrrecs
electes
DEC DECRET MODIFICACIO DE CREDITS PER GENERACIO DE CREDITSGRATIFICACIONS ELECCIONS 14F
DEC DECRET APROVACIO MODIFICACIO CREDITS NUM 2/2021 (obres davant mòdul i
subvenció del fons 2020)
DEC DECRET REINTEGRAMENT SUBVENCIO ATORGADA A ZER en tornen 190€
DEC DECRET SOL.LICITANT DIRECCIO OBRA DEL PROJECTE DE REHABILITACIO DE
LA RECTORIA
DEC DECRET APROVACIO NOMINES MARÇ
DEC LLICENCIA EN REGIM AUTORITZACIO HIVERNACLE NEDEV
DEC DECRET ALCALDIA APROVANT APORTACIONS A CONSULTA PREVIA PARC
FOTOVOLTAIC STA LLOGAIA 1
DEC DECRET APROVACIO CONVENI HERMES COMUNICACIONS 07042021
DEC DECRET ALCALDIA ATORGANT SUBVENCIO A ADF RISSEC
DEC DECRET ALCALDIA APROVANT RESPOSTA A LA CONSULTA DEL PARC SOLAR
STA LLOGAIA 2 09042021
DEC DECRET RECONÈIXER BONIFICACIÓ DEL 95% DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (Xavier Jou)
DEC DECRET DEVOLUCIO FIANÇA RUNES OBRES CARRER ESCOLES, 15 (David
centurion)
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48
49
50
51
52
53
54

DEC DECRET INCI EXPEDIENT RESTAURACIIO LEGALITAT URBANISTICA CARRER
TORRENT, 16 (casa pintada blanca de Ricart dachs)
DEC DECRET DENEGANT CONCESSIO TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB
DISCAPACITAT (jaume Garcia Bahí)
DEC DECRET CONCEDINT TARGETA APARCAMENT PER DISCAPACITAT (Zamfira Doina)
DEC DECRET INCIAL D ADHESIO AL PROJECTE PECT (112.750€) adherits Llers,
Avinyonet, Biure, Pont de molins i nosaltres. Subvenció europea que d emanem mitjançant el
CCAE, Adrinoc i la UDG
DEC DECRET APROVAR, AMB CARÀCTER PREVI, EL PROJECTE ACTUACIONS
ESPECÍFIQUES INTERÈS PÚBLIC I DE NOVES ACTIVITATS I CONSTRUCCIONS EN SNU
SOL¿LICITAT PER SRA ARNEDO
DEC DECRAT APROVANT NOMINES ABRIL 2021
DEC DECRET CONVOCANT PLE ORDINARI 5 MAIG

El Ple es dona per assabentat.
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TERCER. Donar compte al Ple del Pla anual de control financer de l’exercici
2021
El règim de control intern establert en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual
es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD
424/2017) es regula sobre la base de l'experiència en l'exercici d'aquesta f unció per
part de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) configurant, per tant,
un model consistent amb l'establert per al sector públic estatal. Amb aquest efectes,
s’incorporen regles, tècniques i procediments d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir
millores substancials en l'exercici del control intern en les entitats locals. El control
intern de l'activitat economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir l'òrgan
interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer. El control
financer comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria pública, incloent, en
ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del RDLeg 2/2004.
En relació al control financer, l’article 31 del RD 424/2017 estableix que anualment la
Intervenció elaborarà un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà les
actuacions de control permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l’exercici.
D’acord amb els articles 29, 31, 32 i 40 del RD 424/2017, el control permanent es
classifica en:
 Control permanent no planificable:
Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor, que es realitzen
amb caràcter previ a l’adopció dels actes administratius, i que s’han d’efectuar en el
moment i en les condicions que estableixi la norma, per tant, no són susceptibles de
planificació i no s’han d’incloure en el PACF.
 Control permanent planificable:
- Obligatori: Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor sense
determinar el moment concret de realització, i que per tant, són susceptibles de
planificació i s’hauran d’incloure en el PACF.
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-

Seleccionable: Actuacions que l’òrgan interventor seleccionarà anualment sobre la base
d’una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es vulguin aconseguir, les
prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles, i que s’hauran
d’incloure en el PACF.
En compliment del requerit per l’article 31 de RD 424/2017, la Intervenció general en
data 23 d’abril de 2021 va elaborar el Pla anual de control financer de l’exercici 2021,
que recull les actuacions de control permanent planificables i de cadascuna de les
auditories, així com de control financer de subvencions a realitzar, si s’escau, durant
l’esmentat exercici, sense perjudici de les modificacions que sigui procedent realitzar al
llarg del mateix. Aquest Pla anual de control financer s’ha de remetre al ple a efectes
informatius.
Per tot l’exposat, i a proposta de la Intervenció, es proposa al ple de la corporació
l’adopció del següent ACORD:
Únic.- Donar-se per assabentat del Pla anual de control financer de l’exercici 2021,
adjuntat com a Annex a aquesta proposta.
El Ple es dona per assabentat.
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QUART.- Donar compte dels informe d’intervenció
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
DOCUMENTO
EXPLICATIVO
DEL
INFORME
DE
EJECUCIÓN
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021
Documentación utilizada para el cálculo del seguimiento del plan de ajuste aprobado,
en aplicación del mecanismo de pago a proveedores del Ayuntamiento de Vilanant:
La comparativa entre la estimación declarada en el Plan de ajuste i la estimación de las
obligaciones reconocidas netas y de los derechos reconocidos netos correspondientes a
31 de marzo de 2021, es la siguiente:
DRN
A DIFERENCIA
INGRESOS
DATOS PLAN DE AJUSTE 31/03/21
Ingresos corrientes
320,00
25,40
50,00
0,00
Ingresos capital
Ingresos
no
370,00
25,40
financieros
0,00
0,00
Ingresos financieros
344,60
370,00
25,40
Ingresos Totales
GASTOS

DATOS PLAN DE AJUSTE

ORN
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31/03/21
Gastos corrientes
Gastos capital
Gastos
financieros
Gastos financieros
Gastos Totales

no

263,20
50,00

79,08
35,26

313,20

114,34

56,80
370,00

10,72
125,06

244,94

Los ingresos reconocidos netos se sitúan, en la estimación realizada a 31 de marzo y
comparándolo con los datos del plan de ajuste aprobado en un 6,86 % y las
obligaciones reconocidas, realizando la misma comparativa en el 33,80 %.
En el plan de ajuste presentado y aprobado no se hizo previsión alguna de ajustes ni
en las medidas de gastos ni en las medidas de ingresos, por lo que en este informe
trimestral no se ha realizado ningún ajuste.
Al tratarse del primer trimestre del ejercicio, tampoco se han producido desviaciones
en la ejecución o en las medidas que sean significativas para su análisis.
De todas formas, este Ayuntamiento, no tiene, todavía, aprobados los padrones de las
tasas correspondientes al ejercicio actual y que podrían comportar ajustes en las
medidas de ingresos, todo y que no fueran previstos en el plan de ajuste presentado,
por lo que estos ajustes se tendrán en cuenta los próximos trimestres cuando tengan
lugar real i efectivamente.
El período medio de pago, calculado según lo definido en el Real Decreto 1040/2017,
de 22 de diciembre, se ha situado en 2,50 días.
La estimación a 31 de marzo, de las obligaciones reconocidas previstas pendientes de
pago son las siguientes:
Capítulo
Descripción
Importe
Capítulo 2
Capítulo 6
Total

Gastos en bienes corrientes y servicios
Inversiones reales

0,00
35,26
35,26

Vilanant, 26 de abril de 2021.
La secretaria – interventora,
INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE
L’EXERCICI 2021 (ACUMULAT A 31/03/2021)
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre HAP/2082/2014,
de 7 de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
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Financera, que estableix les obligacions trimestrals de subministrament d’informació
per les Entitats Locals (art. 16), emeto el següent
INFORME
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions trimestrals de
subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any,
queden excloses del compliment de l’obligació de subministrament d’informació
trimestral, les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte
la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i
l’estimació de l’endeutament en els pròxims deu anys.
De la documentació corresponent al primer trimestre 2021 (acumulat fins
31/03/2021), el resultat obtingut és el següent:
Deuda viva PDE al final del período
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Entidad

Pagos
Con
Deuda
Operaciones
Otras
Asocia aplazados
Administra
a
con
Factoring Arrenda
opera
Emisiones
ciones por
ciones
corto
Entidades sin
miento
ciones
de
deuda
publico
operaciones
Públicas
plazo
de
recurso financiero
de
privadas con
solo
crédito
crédito
terceros
FFEELL (1)

09-17-228AA-000
0,00
Vilanant
Total
Corporación 0,00
Local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.475,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.475,09

Nivel Deuda Viva PDE

96.475,09

VENCIMIENTOS
CONCEPTO

PREVISTOS EN EL EJERCICIO
REALIZAR HASTA 31/12/2021)

2022
2023
2024
Emisiones
de
0,00
0,00
0,00
deuda
Operaciones con
entidades
de 0,00
0,00
0,00
crédito
Factoring
sin
0,00
0,00
0,00
recurso
Deuda
con
Administraciones 42.877,76 21.438,88 0,00
publicas

(INCLUYENDO

LAS OPERACIONES PREVISTO

2025 2026 2027 2028 2029

2030

2031

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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(exclusivamente
FFEL)(1)
Arrendamiento
0,00
0,00
0,00
financiero
Asociaciones
0,00
0,00
0,00
público-privadas
Pagos aplazados
por operaciones 0,00
0,00
0,00
con terceros
Otras
operaciones de 0,00
0,00
0,00
crédito
Total Deuda viva
42.877,76 21.438,88 0,00
PDE
Stock de avales
al
inicio
del
0,00
0,00
0,00
periodo
(valor
nominal) (1)
Entidades
dependientes de la
corporación
local 0,00
0,00
0,00
(clasificadas como
Admin Pub)
Resto de Entidades
0,00
0,00
0,00
dependientes
Entidades
no
0,00
0,00
0,00
dependientes
Avales
concedidos en el
0,00
0,00
0,00
periodo
(valor
nominal)(2)
Entidades
dependientes de la
corporación
local 0,00
0,00
0,00
(clasificadas como
Admin Pub)
Resto de Entidades
0,00
0,00
0,00
dependientes
Entidades
no
0,00
0,00
0,00
dependientes
Avales
ejecutados en el 0,00
0,00
0,00
periodo
(valor
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nominal) (3)
Entidades
dependientes de la
corporación
local 0,00
(clasificadas como
Admin Pub)
Resto de Entidades
0,00
dependientes
Entidades
no
0,00
dependientes
Avales vencidos
y no ejecutados
en el periodo 0,00
(valor
nominal)(4)
Entidades
dependientes de la
corporación
local 0,00
(clasificadas como
Admin Pub)
Resto de Entidades
0,00
dependientes
Entidades
no
0,00
dependientes
Stock de avales
al
final
del
periodo
(valor 0,00
nominal)
(1)+(2)-(3)-(4)
Entidades
dependientes de la
corporación
local 0,00
(clasificadas como
Admin Pub)
Resto de Entidades
0,00
dependientes
Entidades
no
0,00
dependientes
Riesgo deducido
de los avales
(capital vivo de 0,00
las operaciones
avaladas)
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Entidades
dependientes de la
corporación
local 0,00
0,00
0,00
(clasificadas como
Admin Pub)
Resto de Entidades
0,00
0,00
0,00
dependientes
Entidades
no
0,00
0,00
0,00
dependientes
Avales
0,00
0,00
0,00
reintegrados
Entidades
dependientes de la
corporación
local 0,00
0,00
0,00
(clasificadas como
Admin Pub)
Resto de Entidades
0,00
0,00
0,00
dependientes
Entidades
no
0,00
0,00
0,00
dependientes
Endeudamiento
a efectos de la
aplicación
del
régimen
de
autorización
recogido en el
artículo
53
TRLRHL y DF 31ª
LPGE 2013
Total Deuda viva
42.877,76 21.438,88 0,00
PDE
Riesgo deducido
0,00
0,00
0,00
de los avales
Deuda
formalizada
0,00
0,00
0,00
disponible y no
dispuesta
Deudas
con
Administraciones 0,00
0,00
0,00
Públicas
Con
la
Administracion
0,00
0,00
0,00
General del Estado
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Préstamos
concedidos a la
entidad local (se 0,00
incluyen anticipos
reintegrables)
Otros
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

Total deuda viva
a efectos del
42.877,76 21.438,88 0,00
régimen
de
autorización

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Con la Comunidad
Autonoma
(se
0,00
incluyen anticipos
reintegrables)
Con la Diputación
Provincial Consejo
o Cabildo Insular
0,00
(se
incluyen
anticipos
reintegrables)
Con la Seguridad
Social (acuerdos de
0,00
aplazamiento y/o
fraccionamiento)
Con
la
AEAT
(acuerdos
de
0,00
aplazamiento y/o
fraccionamiento)
Con
otras
Administraciones
0,00
Publicas
Otras deudas
0,00

S’adjunta el calendari i pressupost de tresoreria a 31/03/2021

En aquesta tramesa corresponent al 1er trimestre 2021 i a conseqüència de l’aprovació
del RD-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 s’ha omplert els
apartats de les despeses derivades del COVID-19 amb el següent detall:
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“EFECTOS EN GASTOS E INGRESSOS”
A) EFECTOS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN Y DE
TRANSFERENCIAS
-En aquest apartat no s’ha introduït cap dada al no haver-se produït, durant aquest
trimestre, despeses derivades de la Covid-19.
B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS
-No s’ha omplert l’apartat dels efectes d’ingressos.
“APLICACIÓN DEL ARTICULO 22 y DF 6ª DEL RDL 20/2020”
-No s’ha omplert aquest apartat. Aquest Ajuntament no ha subscrit cap conveni de
col·laboració amb INSS
Atès que en data 20 d’octubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per
majoria absoluta l’acord del Consell del Consell de Ministres de data 6 d’octubre de
2020 d’aprovació de suspensió de les tres regles fiscals per a l’exercici 2020 i 2021.
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Atès que com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les entitats locals
podran fer ús dels seus romanents de tresoreria sense incórrer en incompliments i
contribuir així a la recuperació econòmica i social.
Vista la nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor de la Generalitat de Catalunya (Departament de la Vicepresidència i d’Economia
i Hisenda), recomanant destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al
finançament de despeses de caràcter no recurrent, i comunicant que les conseqüències
de la suspensió de les regles fiscals (objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de la
despesa) per als exercicis 2020 i 2021 en els procediments previstos als articles 10 i 11
de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, son, entre d’altres els següents:
“- No es tindrà el compte el compliment de les regles fiscals en l’aprovació del
pressupost ni de la liquidació pressupostària per als exercicis 2020 i 2021”.
Vilanant, 22 d’abril de 2021.
L’Interventora,
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT
Olga Serrats Juanola, interventora de l’Ajuntament de Vilanant, en l’exercici de les
funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
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pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels articles
2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, emeto
l’informe següent:
Primer. Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les obligacions de
pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 15/2010 de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials estableix que «3. Els tresorers o, si no, els

interventors de les corporacions locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre
el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions
de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de
les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 4. Sense perjudici
que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest informe s’ha
de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en
el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els
seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les
entitats locals [...]»

Segon. L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 3/2004,
segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments efectuats com a
contraprestació en les operacions comercials realitzades entre les empreses i
l’Administració, de conformitat amb el que disposa la Llei de contractes del sector
públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004:
a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin consumidors.
b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres de
canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments per entitats
asseguradores.
c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que es regiran
per l’establert en la seva legislació especial.
Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, estableix que:

«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat
amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del
que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha d’abonar al contractista, a
partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la
indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les
operacions comercials. [...]. Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article
210 i l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o
els documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte de béns
lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns
o la prestació del servei. [...]»
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Quart.

Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de pagament, fora
del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies, pel que es
refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a data d’inici del còmput, la data
d’entrada de la factura o del document justificatiu al registre administratiu i com a data
fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del trimestre al que fa referència
l’informe.

Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda extreta del programa de comptabilitat Sicalwin,
és detalla la informació següent corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021:
1) Pagaments realitzats en el trimestre:
Import dels pagaments realitzats (dins període legal): 57.114,09
Import dels pagaments realitzats (fora període legal): 740,19
Període mitjà pagaments (PMP) (dies): 18,78

2) Interessos de demora pagats en el trimestre:
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3) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del
trimestre, amb indicació del número i quantia global de les obligacions
pendents en les que s’estan incomplint els terminis de pagament previstos a
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i període mig de pagament en dies:
Import del pendent de pagaments: 38.162,61
Període mitjà pendent pagament (PMP) (dies): 12,22

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS.
Aquest informe ve determinat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel que
es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es desenvolupa el càlcul
del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments
realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint
així el període mig de pagament.
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Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit
en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al
període mig de pagament amb periodicitat trimestral.
Amb aquesta
que continua
l’aprovació de
a l’entrada de

modificació, no es modifica el termini màxim de pagament a proveïdors,
essent 30 dies, però el càlcul començarà a computar a partir de
les factures i no, com fins ara, que es produïa des dels 30 dies següents
les mateixes.

Com a principal novetat s’inclou l’inici del còmput del número de dies de pagament,
que correspondrà amb els dies naturals transcorreguts des de:
a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins la data del pagament material
per part de l’Administració.
b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els bens
entregats o serveis prestats, fins la data de pagament material per part de
l’Administració.
c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el
registre contable de factures o sistema equivalent, en els supòsits en els que o be no
resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació dels bens o serveis
prestats o be, la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.
A diferència dels càlculs realitzats amb anterioritat al RD 1040/2017, ja no sortiran
valors negatius, el ràtio de les operacions pagades en el trimestre, és l’indicador del
número de dies promig que s’ha trigat a realitzar els pagaments i el ràtio de les
operacions pendents de pagament a finals del trimestre, és l’indicador del número de
dies promig d’antiguitat de les operacions pendent de pagament a final del trimestre.
Les dades corresponents al 1er trimestre de 2021 són les següents:
Ratio
Importe Ratio
Importe
Operaciones Pagos
Operaciones Pagos
PMP
Entidad
Observaciones
Pagadas
Realizados Pendientes Pendientes(días)
(días)
(euros)
(días)
(euros)
Vilanant
PMP
Global

2,23

65.071,9

65.071,93

3,00

35.263,9

2,50

35.263,91 2,50

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute
comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i
organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament
a proveïdors.
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L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els següents
termes:

“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo
que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores
referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad
y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada
entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades
autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación.”.
Vilanant, 22 d’abril de 2021.
La Secretària – Interventora,
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Olga Serrats Juanola
INFORME EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 DE LA LLEI
25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I
CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC
PERÍODE: Primer trimestre 2021
ANTECEDENTS
L’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures en el sector públic, estableix les actuacions
següents de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat:
“Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat en
les administracions públiques:
(...) 2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte les
quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de que van ser anotades i no s’hagi
efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe serà
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remès dins dels 15 dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control
intern.”
ÀMBIT SUBJECTIU
Segons l’article 2.2 de l’esmentada Llei, tenen la consideració d’administracions
públiques els ens, organismes i entitats a què es refereix l’article 3.2 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’acord amb aquest precepte,
doncs, l’article 10 de la Llei 25/2013 és d’aplicació als ens següents:
1. Entitat Local: Ajuntament de Vilanant
La persona que tingui atribuïda la funció de comptabilitat de cadascuna de les entitats
relacionades, s’encarregarà de l’emissió d’aquest informe, el qual s’haurà de trametre a
l’òrgan de control intern, durant els 15 dies següents a cada trimestre.
FONAMENTS JURÍDICS
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 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic.
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
INFORME
Per tot això, informo el següent en relació a les factures del primer trimestre de 2021
d’aquest Ajuntament, respecte les quals han transcorregut més de 3 mesos des de que
van ser anotades al registre i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació per
l’òrgan competent.
PRIMER. De la consulta del Registre de Factures de la comptabilitat:
No consten factures registrades entre les dates compreses entre l’1 de gener de 2021
a 31 de març de 2021, de les quals, no s’ha tramitat el reconeixement de l’obligació
corresponent:
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SEGON. En aplicació del que disposa l’article 10.2 de la Llei 25/2013, es dóna trasllat
d’aquest informe a l’òrgan de control intern.
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INFORME ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANANT RELATIU A LES
RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT/ALCALDE DE L’ENTITAT LOCAL
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A L’OPINIÓ
DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LES
PRINCIPALS ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, ELS INFORMES
D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I ELS RESULTATS DEL CONTROL
DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES DE CAIXA FIXA DE
L’EXERCICI [2020]
ANTECEDENTS
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6
del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la
dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de
totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració
que tingui la tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest informe ha d’atendre
únicament a aspectes propis de l’exercici de la funció interventora, sense incloure
qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi.
L’entitat local, en sessió 18 de juliol de 2018, va aprovar el model de control intern en
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses
i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a
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procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de
l’entitat local, en virtut del que estableixen els articles 13 i 9 del RCIL, respectivament.
L’apartat 8 de l’article 15 del RCIL estableix que aquest informe anual ha de
diferenciar, de manera clara i concisa, el caràcter suspensiu o no de les objeccions
efectuades pels òrgans interventors. No obstant, en haver-se aprovat la fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics això implica que, l’incompliment de
qualsevol d’aquests requisits comporta, en tots els casos, la suspensió de la tramitació
de l’expedient.
Pel que fa el resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos en
l’exercici de la funció interventora, a què fa referència l’apartat 6 de l’article 15 del
RCIL, en haver-se aprovat la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos
pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, no és possible detectar
aquestes anomalies en aquesta fase del control.
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en la relació que
esmenten els apartats 6 i 7 de l’article 15 del RCIL.
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, aquest informe anual que deriva
de l’article 15.6 del mateix reglament ha d’incloure, en un punt addicional, els resultats
obtinguts del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa.
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FONAMENTS JURÍDICS
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern
a les entitats del sector públic local (RCIL).
INFORME
La finalitat d’aquest informe, doncs, és informar de les resolucions adoptades pel
president contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en
matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats
del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, amb l’objectiu de
donar compliment al requerit pels articles 15, 27.2 i 28.2 del RCIL i 218.1 del TRLRHL.
A continuació es mostra la informació requerida en la normativa vigent de l’exercici
[2020]:
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
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- NO S’han emès informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap és amb
objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
2)
Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a
l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per tant, no
s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.
3)

Informes d’omissió de la funció interventora.

- S’han emès UN informes d’omissió de la funció interventora, el detall dels quals consta
a l’Annex I d’aquest informe.
4)
Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
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- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
5)
Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de
caixa fixa.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de
caixa fixa.
6)

Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en
l’exercici de la funció interventora.
D’aquest informe se’n donarà compte al ple, juntament amb la liquidació del
pressupost de l’entitat local.
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ANNEX I – Detall de les resolucions adoptades pel president de l’entitat local
contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, dels informes d’omissió
de la funció interventora i/o dels resultats del control dels comptes
justificatius dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa de
l’exercici [2020]
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
N
º

Número
d’expedien
t

Òrgan
Modalitat de la
Fase de la
competent
despesa i tipus
despesa
de
la
d’expedient
objectada
despesa

Data de Import
l’objecci de
ó
l’objecció

Aplicació
pressupostà
ria

Causa de l’ob
Requisits
intervinguts
objeccions

2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
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N
º

Número
d’expedien
t

Òrgan
Modalitat de la
Fase de la
competent
despesa i tipus
despesa
de
la
d’expedient
objectada
despesa

Data de Import
l’objecci de
ó
l’objecció

Aplicació
pressupostà
ria

Causa de l’ob
Requisits
intervinguts
objeccions

3) Informes d’omissió de la funció interventora.

Nº

1

Número
d’expedie
nt

Modalitat de
Òrgan
la despesa i
competent de
tipus
la despesa
d’expedient

X202000
0104

Extrajudicial
de crèdit

Alcaldessa

Aplicació
Import de
pressupostà
l’expedient
ria

Data
l’informe
d’omissió

1447,09

2/4/2020
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X202000
0104

Extrajudicial
de crèdit

Alcaldessa

1585,38

920 22706

2/4/2020

Insuficiència
crèdit

de

X202000
0104
X202000
0104
X202000
0104
X202000
0104
X202000
0104
X202000
0104
X202000
0104
X202000
0104
X202000
0104
X202000
0104

Extrajudicial
de crèdit
Extrajudicial
de crèdit
Extrajudicial
de crèdit
Extrajudicial
de crèdit
Extrajudicial
de crèdit
Extrajudicial
de crèdit
Extrajudicial
de crèdit
Extrajudicial
de crèdit
Extrajudicial
de crèdit
Extrajudicial
de crèdit

Alcaldessa

216,55

920 22100

2/4/2020

de

Alcaldessa

755,68

920 22100

2/4/2020

Alcaldessa

394,54

920 22100

2/4/2020

Alcaldessa

1064,92

920 22100

2/4/2020

Alcaldessa

452,57

Alcaldessa

1909,15

Alcaldessa

563,08

Alcaldessa

1035,88

Alcaldessa

1768,23

932 22708
133 20001

Alcaldessa

1311,05

133 20001

Insuficiència
crèdit
Insuficiència
crèdit
Insuficiència
crèdit
Insuficiència
crèdit
Insuficiència
crèdit
Insuficiència
crèdit
Insuficiència
crèdit
Insuficiència
crèdit
Insuficiència
crèdit
Insuficiència
crèdit

932 22708
932 22708
932 22708

2/4/2020
2/4/2020
2/4/2020
2/4/2020
2/4/2020
2/4/2020

de
de
de
de
de
de
de
de
de

4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
N
º

Número
d’expedien
t

Modalitat de la
Data
despesa i tipus
l’informe
d’expedient

de

Import
de Aplicació
l’expedient
pressupostària

Resultat de la intervenció

5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.
N
º

Número
d’expedien
t

Modalitat de la
Data
despesa i tipus
l’informe
d’expedient

de

Import
de Aplicació
l’expedient
pressupostària

Resultat de la intervenció

INFORME RESUM ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANANT DELS RESULTATS
DEL CONTROL INTERN, QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS
DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 2020
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I.

INTRODUCCIÓ
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local
(RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació
del compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala
l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de
cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de
control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de
l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", ha de ser
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins
del procés d'elaboració, formulació i aprovació del compte general i, per tant, la
remissió al ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril
de l’exercici següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que
s'inclouen en el citat informe resum.
L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i
el format de l’informe resum, i ha de crear un inventari públic que reculli els informes
rebuts de les entitats locals. Fent ús d’aquesta facultat, es dicta la Resolució de 2
d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la que
s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el
format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de
discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes
anuals de les entitats del sector públic local.
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 18 de Juliol de 2018 es
va configurar el model a aplicar en aquesta entitat, informant sobre l’aplicació del
règim de control intern simplificat en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del
RCIL inclosos en el Títol V del RCIL, amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització
prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la
funció interventora i, finalment, l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona,
en sessió plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018), i a les
seves posteriors modificacions, referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals adherits al Servei
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.
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En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants
novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit
local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el funcionament
dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el
compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la
seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió
dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat
i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El
control financer, així definit, comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria
pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del TRLRHL.
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Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats col·laboradores i
beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les entitats que integren el sector
públic institucional d’aquesta entitat local, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum, que d’acord amb la Resolució del 2
d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la que
s’estableixen les instruccions a les que s’ha d’ajustar el contingut, estructura i format
del informe resum, aquest informe no inclou la totalitat de les conclusions derivades de
les diferents actuacions realitzades i que han estat oportunament tramitades i trameses
als seus destinataris, d’acord amb el procediment establert en la normativa vigent, sinó
que conté els aspectes més significatius, ja sigui per la seva importància quantitativa o
qualitativa, per produir-se de forma reiterada o per la representativitat de l'àrea o
procediment analitzat, derivats de les actuacions de control intern realitzades durant
l’exercici 2019, en les modalitats de funció interventora, control permanent, auditoria
pública i control financer de subvencions, amb l’objectiu de donar compliment al que
s’estableix en els articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL.
II. ABAST DE L’INFORME RESUM
II.1 ABAST
Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2020, agrupades en funció
de la seva modalitat, i que constitueixen la base per a l’elaboració d’aquest informe
resum, són les següents:
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
1.1. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
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S’han emès 0 informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions i per tant no
s’han aprovat resolucions i/o decrets contraris a les objeccions efectuades per la
Intervenció.
1.2. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Al no haver-se aprovat resolucions i/o decrets contraris a les objeccions emeses per la
Intervenció, no s’han sol·licitat opinions a la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya i no s’han aprovat resolucions i/o decrets contraris a l’opinió d’aquest òrgan
de tutela financera.
1.3. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions i per tant no
s’han aprovat acords de ple contraris a les objeccions efectuades per la Intervenció.
.
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1.4. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a l’opinió de la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya.
Al no haver-se aprovat acords de ple contraris a les objeccions emeses per la
Intervenció, no s’han sol·licitat opinions a la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya i no s’han aprovat acords contraris a l’opinió d’aquest òrgan de tutela
financera.
1.5. Informes d’omissió de la funció interventora.
No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.
1.6. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
1.7. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.
No hi ha bestretes de caixa fixa, és per això, que no s’han emès informes d’intervenció
dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.
1.8. Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
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En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en
l’exercici de la funció interventora.
2. CONTROL FINANCER
2.1. Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1. d RCIL):
S’han emès 8 informes de control permanent no planificables (relatius al Pressupost,
modificacions pressupostàries i Liquidació del Pressupost), dels quals cap s’ha informat
de disconformitat.
2.2. Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article 31.2
RCIL):
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Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos durant l’exercici són
els que es mostren a continuació:
- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de
factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i
la normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures
presentades al punt general d'entrada de factures electròniques, dirigides a òrgans o
entitats de la respectiva entitat, en cap de les fases del procés, establerta en l’a rticle
12.3 de la Llei 25/2013.
- L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a
l’article 12.2 de la Llei 25/2013.
- La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns
realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, només
per aquelles entitats excloses d’auditoria financera), d’acord amb la DA 3. de la LO
9/2013, de control del deute comercial en el sector públic.
2.3. Actuacions de control permanent planificables seleccionables (article 31.2
RCIL):
Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de18 de juliol de 2018 sobre
l’aplicació del règim de control intern simplificat segons el que s’estableix en els articles
39 i 40 del RCIL, no s’han previst actuacions de control permanent planificables
seleccionables per aquest exercici.
2.4. Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL):
En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta matèria.
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2.5. Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides
(article 3.5 RCIL):
Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per cada entitat
local d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i materialitat, no s’han
previst actuacions en aquest matèria, per aquest exercici, en no detectar-se riscos en
aquest concepte.
III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
III.1 CONCLUSIONS
De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2020, se
n’obtenen les següents conclusions:
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1. FUNCIÓ INTERVENTORA
De l’exercici de la funció interventora, es conclou que no es detecten incidències
destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en aquesta
modalitat.
2. CONTROL PERMANENT
Dels treballs realitzats en l’exercici del control permanent, es conclou que no es
detecten incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures
correctores en aquesta modalitat.
III.2 RECOMANACIONS
S’emeten les següents:
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
No s’efectuen recomanacions atès que no s’han detectat deficiències.
2. CONTROL FINANCER
No s’efectuen recomanacions atès que no s’han detectat deficiències.
IV. DEFICIÈNCIES
QUE REQUEREIXEN DE L’ADOPCIÓ DE MESURES
CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ
No s’han detectat deficiències que requereixen l’adopció de mesures correctores a
través d’un Pla d’acció.
V. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en aquest informe,
l’Alcalde/President de la corporació no va elaborar el corresponent Pla d’acció previst a
l’article 38 del RCIL.
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D’aquest informe se’n donarà compte al ple, a través del president de l’entitat local.

El Ple es dona per assabentat.
CINQUÈ.- Gestió directa del servei de subministrament d’aigua
potable des de Navata als municipis de Lladó, Vilanant i Cistella
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Vist l’acord de la Junta de govern de l’ajuntament de Navata de data 24
de febrer de 2021notificada en data 19 de març de 2021 i registre d’entrada
E2021000353 en virtut de la que sol·licita al Consell comarcal de l’alt Empordà
la gestió pròpia del servei de subministrament d’aigua potable mancomunada,
entre els Ajuntaments de Lladó, Navata, Cistella i Vianant(Taravaus) fent
constar que es disposa de la voluntat ferma i compromís dels municipis
afectats.
Vist el conveni de cooperació per al serveis de subministrament d’aigua
potable al nucli de Taravaus, entre el consell comarcal de l’alt Empordà i
l’ajuntament de Vilanant, signat en data 24 de gener de 2006, quin objectiu era
la prestació efectiva del servei per part del consell del subministrament d’aigua
en alta al municipi, a traves de la xarxa d’aigua del projecte d’abastament
d’aigua en alta del municipis de Cabanelles, Cistella, Lladó i Navata. La Clàusula
cinquena apartat primer – Vigència i extinció_ del conveni diu: El present

conveni serà vigent mentre no s’acordi un altre forma de prestació del servei,
delegació en el consell comarcal o consorci o altra.

Estaríem aquí d'un acord, en els termes que el defineix l'article 47 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), on no hi ha
contraposició d'interessos, sinó un objectiu comú o compartit.
Entre les principals novetats que es recullen en aquesta Llei és precisament la
regulació del seu termini de vigència, l'article 49.h): Plazo de vigencia del
convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 1.º Los convenios deberán tener una
duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que
normativamente se prevea un plazo superior. 2.º En cualquier momento antes de la
finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán
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acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su
extinción.
Si analitzem aquesta regla comprovem que no està prevista la possibilitat d'una
successió de pròrrogues, sinó només una a partir de l'entrada en vigor de la
LRJSP
I al respecte, el mateix article 48.7 de la LRJSP estableix: Així mateix, quan el
conveni tingui per objecte la delegació de competències en una entitat local,
haurà de complir amb el que disposa Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de l' règim local.
Per tant, si els acords de delegació s'instrumentalitzen en un conveni
interadministratiu serà d'aplicació als mateixos que preveu que fa a el termini
de durada que s'ha exposat abans. Així es deriva també del que disposa l'article
47.2 de la LRJSP
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D'altra part s'ha de tenir en compte que el conveni és anterior a la Llei
40/2105, la disposició addicional vuitena d'aquesta Llei 40/2015 estableix que:

“(..)deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar
desde la entrada en vigor de esta Ley. No obstante, esta adaptación será
automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia del convenio, por
aplicación directa de las reglas previstas en el art. 49.h).1. º para los convenios
que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran
establecida una prórroga tácita por tiempo inde nido en el momento de la
entrada en vigor de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio
será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley».
Vist tot l’exposat el conveni de cooperació per al serveis de subministrament
d’aigua potable al nucli de Taravaus, entre el consell comarcal de l’alt Empordà i
l’ajuntament de Vilanant, signat en data 24 de gener de 2006, el seu termini de
vigència va concloure el dia 2 d'octubre de 2020
El escrit rebut per part l’Ajuntament de Navata, hauria d'estar dirigit a la
«liquidació del conveni per no ajustar-se al que estableix la Llei 40/2015, a l’
empara de la Disp. Addicional 8a d'aquesta llei, entenent que és una denúncia
per venciment del termini màxim legal de vigència, que es va donar el 2
d'octubre de 2020.
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En aquesta data, efectivament, va procedir ex lege, l'extinció per resolució del
conveni i de la gestió de la xarxa en alta, al finalitzar el seu termini de vigència
, el que implicaria que s'hauria de formar una alternativa, bé una mancomunitat
o la subscripció d'un altre conveni.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 51.2.a) ) i de la Disp.
Addicional 8a de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques s’acorda per unanimitat dels membres del Ple:
Primer.- Sol·licitar la liquidació del conveni de cooperació per al serveis de
subministrament d’aigua potable al nucli de Taravaus, entre el consell comarcal
de l’alt Empordà i l’ajuntament de Vilanant, signat en data 24 de gener de 2006
per entedre’l resolt, al concorre les causes de resolució que estableix la Llei
40/2015, a l’ empara de la Disp. Addicional 8a d'aquesta llei, pel venciment del
termini màxim legal de vigència, que es va donar el 2 d'octubre de 2020.
Segon.- Manifestar la intenció de subscriure un nou conveni de cooperació
amb l’ajuntament de Navata per a la gestió del servei de subministrament
d’aigua potable al municipi de Cistella.
Sol·licitar a l’Ajuntament de Navata la redacció d'una Memòria en la
qual es justifiqui la forma de gestió proposada, el Projecte de la nova forma de
gestió i un esborrany de la modificació del Reglament per a la prestació del
servei públic.
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TERCER.

QUART.- Notificar el present acord al Consell Comarcal, ajuntament de Navata,
l’ajuntament de Lladó i l’ajuntament de Cistella, amb indicació dels recursos
pertinents.
Sotmesa a votació és
assistents.

aprovada amb el vot favorable dels 7 regidors
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SISÈ.- Modificació de article 7.1. a de l Ordenança Fiscal NÚM. 6.
Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal

Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació
aplicable per procedir a la modificació de article 7.1. a de l Ordenança Fiscal
NÚM. 6. Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal
Vist l'informe tècnic-econòmic per a la modificació de article 7.1. a de l
Ordenança Fiscal NÚM. 6. Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal
Vist l'informe d'Intervenció
Vist el projecte de modificació de article 7.1. a de l Ordenança Fiscal
NÚM. 6. Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal
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Es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar la modificació de article 7.1. a de l Ordenança Fiscal
NÚM. 6. Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal amb la redacció que a continuació es recull:
7.1. Les tarifes aplicables són les que seguidament es detallen:
A. OCUPACIÓ TEMPORAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ,
TANQUES,
PUNTALS,
BASTIDES,
CONTENIDORS,
PLATAFORMES ELEVADORES I ALTRES INSTAL·LACIONS O MATERIALS
ANÀLEGS I ELEMENTS DE TRANSPORT
a)Per l’ocupació de terrenys d’ús públic local, amb caràcter temporal, amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres
instal·lacions anàlogues: 1,00€ per cada m²/dia d’ocupació
b) Per l’ocupació de la via pública per la càrrega i descarrega de mercaderies i
materials de la construcció que obstrueixin la circulació: 6,00€/hora
c) Primer mes (tarifa mínima) per cada m2 o fracció .......................... 14. -€
d) Per cada mes addicional per m² o fracció/mes .................................. 6. -€
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e) Voladissos temporals de protecció per a obres ...... 50 % de la tarifa A.c o A.d

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva,
mitjançant exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals
els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la
base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar a la Sra. Alcaldessa-Presidenta per subscriure els
documents relacionats amb aquest assumpte.
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Sotmesa a votació és
assistents.

aprovada amb el vot favorable dels 7 regidors

SETÈ.- Moció d’adhesió al Manifest de la Plataforma “STOP AL
MACROPARC EÒLIC MARÍ DE LA COSTA BRAVA NORD”
Moció d’adhesió al Manifest de la Plataforma “STOP AL MACROPARC EÒLIC
MARÍ DE LA COSTA BRAVA NORD” MANIFEST DE LA PLATAFORMA “STOP AL
MACROPARC EÒLIC MARÍ DE LA COSTA BRAVA NORD” PER UN MODEL DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA DESCENTRALITZAT I PARTICIPATIU
Un cop conegut el projecte de MACRO PARC EÒLIC MARÍ a la Costa Brava Nord
constatem que ens trobem davant d’una agressió sense precedents i de conseqüències
irreversibles als valors mediambientals, paisatgístics, socials i econòmics de tot
l’Empordà.
Amb el present manifest els col·lectius i les persones adherides a la plataforma STOP
MACRO PARC EÒLIC MARÍ DE LA COSTA BRAVA NORD, volem mostrar i argumentar la
nostra contundent oposició al projecte. Al mateix temps, som plenament conscients de
la urgència i la necessitat del canvi de les energies fòssils i nuclears a les renovables.
Per la qual cosa, agafem de referència els models de Plans de transició energètica com
els que ja han aprovat Figueres i Roses on s'aposta, d'acord amb les directrius de la
Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, per l'aplicació del model de
transició energètica descentralitzat i participatiu; el qual pugui aportar
rendiments directes a les empreses i ciutadania del territori, basat, a l'Empordà,
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principalment per l'obtenció d'energia solar en espais de generació en zones ordenades
urbanísticament i amb el menor impacte ambiental possible, a prop dels grans llocs de
consum, al mateix temps que amb la constitució de comunitats locals d'ús compartit tal
com les promou la Unió Europea, entre d'altres mesures que voldrem conèixer.
La Carta Europea d’Ordenació del Territori defineix aquest concepte com l’expressió
espacial de la política econòmica, social, cultural i ecològica de tota la societat; i
planteja, com a objectius fonamentals de l’ordenació del territori, el desenvolupament
equilibrat de les regions, la millora de la qualitat de vida, la gestió responsable dels
recursos naturals i la protecció del medi ambient, i la utilització racional del territori.
Tot això, establint com una de les seves característiques principals que ha de ser
plenament democràtica i participativa.
El MACRO PARC EÒLIC MARÍ destrueix tots aquests principis.
Rebutgem el projecte pels següents motius:
 Perquè suposarà la destrucció total del paisatge emblemàtic marítim i
terrestre de l’Empordà, tal i com el coneixem, i la pèrdua de l’essència
d’aquest territori. El projecte representarà la desaparició de l’horitzó
natural del mar, provocant unes dràstiques i irreparables conseqüències des
del Cap de Creus, passant pel Golf de Roses, la plana Empordanesa i el
Montgrí. Bona part dels nuclis urbans de Sant Pere Pescador, Empúries,
Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries, l’Escala, Torroella amb l’Estartit, Pals i
Begur quedaran perfectament encarats al macroparc. Les cales i paratges de
gran interès de tota la Costa Brava Nord, mundialment reconegudes, perdran
el seu horitzó.
 Perquè tindrà un enorme impacte visual. Es proposa un macroparc de 18
km de llarg davant la costa per 10 km d’ample, i cada un dels 80
aerogeneradors que es planteja tindrà una alçada de 258 metres i 236 metres
de diàmetre d’aspes (amb il·luminació nocturna). També hi haurà 320 macro
àncores i el cablejat generant la corresponent malla en el fons marí; i un mínim
de 40 o 45 km de línia de molt alta tensió travessant el golf, el parc natural
dels Aiguamolls de l’Empordà i la plana fins a les subestacions de la MAT.
Perquè ens en fem una idea: tindrem davant per davant 80 torres de
Collserola amb aspes il·luminades girant amb una superfície
d’afectació de 25.000 camps del Barça.
 Perquè suposarà un impacte molt negatiu en el medi natural, marí,
cultural, social i econòmic que són indestriables.
El macroparc causarà un gran afectació en les migracions locals i
estacionals de cetacis i aus marines que hi ha a la zona.
L’activitat pesquera també patirà un greu perjudici a causa de
l’impacte sonor i visual del macroparc fins el punt que els pescadors
asseguren que hauran de plegar. L’emplaçament es situa en una zona
actualment en reserva de pesca per una gestió sostenible dels caladors i el
projecte suposarà la pèrdua d’uns caladors històrics molt importants
d’alevinatge de peix .
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El sector turístic i nàutic es veuran també molt afectats ja que es
malmetrà el seu principal actiu que és el paisatge i que, entre els seus
elements destacats, té la badia de Roses, considerada oficialment de les més
belles del món. Ens preocupa l’impacte del projecte en l’economia local si tira
endavant el que considerem un gran negoci a costa del territori.
El projecte impactarà definitivament en l'essència de l'Empordà,
patrimoni de la cultura i de la història de la mediterrània, que ha
inspirat escriptors de renom com Josep Pla, i artistes genials com Salvador
Dalí, Josep Pla, Lluís Llach, Ferran Adrià, i tants altres, que l'han fet universal i
immortal. Només hi ha un Empordà, el que ens han regalat els avantpassats, el
que fem tots els que hi vivim i els que d'arreu ens visiten; i l'hem d'estimar
com s'estima la terra, el mar, el poble, la casa o la mare.

Per tot plegat, considerem que:
 El fet que l’energia produïda sigui verda no vol dir que la
megainstal·lació industrial proposada sigui en cap cas sostenible.
La proposta del macroparc eòlic marí respon a un model d’explotació de les
grans multinacionals que controlen el mercat de l’energia i venen la producció
a l’autopista energètica explotant sense miraments el territori. Des de la
Plataforma “Stop al macroparc eòlic marí” apostem per un model que ha
de tendir a la democratització de l’energia a partir de l’autogeneració
adequada a les necessitats i més respectuosa en la seva implantació.
 Cal aplicar els Plans de transició energètica de manera coherent als principis de
respecte pels ecosistemes naturals, la biodiversitat i nosaltres dins d’ells com a
part fràgil i alhora destructiva que som. I emplacem als ajuntaments
afectats a presentar aquests plans de transició energètica com han
fet els de Figueres i Roses.
 Ens diuen que és impossible produir l’energia renovable necessària sense
aquestes macroinstal·lacions, que necessitem consumir gran quantitat de sòl i
amb les cobertes dels edificis no en fem prou. Des de la Plataforma pensem
que la solució no són aquestes macro instal·lacions que no responen a cap
planificació i que no respecten cap ordenació racional; estem repetint els
errors que hem fet amb els cementiris industrials com el Castor, les
nuclears i les tèrmiques.
 No és cert que el projecte generarà 6.000 llocs de treball al territori.
En aquests tipus d’instal·lacions només intervenen empreses especialitzades,
un aerogenerador és un element tecnològicament complex amb múltiples
components industrialitzats subministrats pel fabricant. La construcció i
manteniment d’aquestes macroindústries només és a l’abast de les grans
corporacions. Tampoc és cert que la factura de la llum sortirà més barata.
 És totalment fals que siguem uns insolidaris i uns Nimbys (not in my
back yard) perquè rebutgem aquest projecte. Cal recordar que tenim la
línia de la MAT, el gran corredor d’infraestructures, i ens ha costat anys de
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lluita i combat continu preservar de l’especulació urbanística les fràgils joies de
la natura i el paisatge com són el Montgrí-Medes, els Aiguamolls, el Massís de
Cap de Creus, l’Albera i Salines. I també hem mostrar una solidaritat infinita
amb el transvasament de l’aigua del Ter a Barcelona. L’Empordà és reserva
natural i paisatgística de Catalunya !
Diuen que un cop s’acabi el període de vida de la instal·lació -estimen uns 30
anys- la retiraran completament, inclosos els ancoratges; i que el mar quedarà
com si aquí no hagués passat res. No hi ha cap garantia de que això serà així!
Ens aboquen a tenir un mega Cementiri industrial muntat per a
centenars d’anys.
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Per tot això, els col·lectius i les persones adherides a aquest Manifest estem
convençuts que projectes com el macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord no és
l’únic camí cap a les energies renovables. Com tampoc ho és la proliferació
descontrolada de molins sense cap criteri, més enllà que el del negoci que es vol
implantar a l’Albera, amb qui ens agermanem en la lluita per un model democràtic i
participatiu.
El nostre plantejament és molt clar: SÍ a les energies renovables però amb SENY i NO
amb megainstal.lacions com la que es projecta! Volem un model per tot l’Empordà i un
model global. Considerem que abans de comprometre el territori amb projectes tan
agressius cal estudiar a fons alternatives de producció energètica que siguin viables i
sostenibles i que no posin en perill l’economia de la zona i els valors paisagístics i
mediambientals que són molt importants per al territori i que ha costat tant protegir.
Us necessitem! Hi ha en joc TOT L’EMPORDÀ!
Per tot això, es proposa al ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER- Adherir-se al Manifest de la plataforma “Stop al macroparc eòlic marí de la
Costa Brava Nord”.
SEGON- Donar suport a les accions que s’endeguin des de la plataforma “Stop al
macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord”.
TERCER- Difondre a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials l’adopció
d’aquests acords.
QUART - Comunicar el resultat d’aquestes votacions a la plataforma “Stop al
macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord”
CINQUÈ. Fer arribar aquesta moció i el resultat de la seva votació a la presidència del
govern de l’Estat espanyol, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i
a la seva presidència, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i al Senat,
així com a les entitats municipalistes.
Sotmesa a votació és
assistents.

aprovada amb el vot favorable dels 7 regidors
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VUITE .- Moció Amnistia
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern
catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat,
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar
l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou
democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la
consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les
eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un
procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així
ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili,
multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són
moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020
hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació
a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre
de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a
l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més
de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per
temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments
vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a
l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la
causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada,
etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa
infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència
dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup
de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar
l’alliberament immediat de les persones empresonades.
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Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant
del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment
presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el
TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol.
Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única
solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una
qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars
de països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint.
L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política
tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà
per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització,
convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del
Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com
del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o
de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat
perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat
referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització,
en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que
quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de
reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb
líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.
Per aquests motius, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de
la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió,
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.
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2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que,
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació,
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa
la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia,
qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta
amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de
Catalunya.
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als
col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els
responsables de la repressió de drets fonamentals.
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics,
el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar
a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un
acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis
per la Independència
Sotmesa a votació és
assistents.

aprovada amb el vot favorable dels 7 regidors

NOVE.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanant per a la
seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat
de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil
Vist que, amb data 23 d’abril de 2021, el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, va registrar la proposta de conveni per a la seva adhesió a la
Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la
coordinació en matèria de protecció civil
Vist que, amb data 26 d’abril de 2021, la Secretaria va emetre informe sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir per a l'aprovació del Conveni
Vist que, amb data 26 d’abril de 2021, es va emetre per Intervenció informi
sobre els aspectes econòmics que comporta la subscripció del Conveni, així com sobre
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l'acreditació en l'expedient de què la constitució del citat conveni no posa en risc la

sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal, ates que es gratuït.

El Ple de la Corporació, adopta, per majoria absoluta, el següent ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre el Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanant per a la seva
adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya
(Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil
SEGON. Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial del Conveni
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de Província i en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament, a l'efecte de que es produeixin les al·legacions que s'estimin pertinents,
en cas de no presentar-se’n , s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de
nou acord
TERCER. Facultar al Sr Alcalde per l’exercici de totes facultat per donar
compliment al present acord.
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Sotmesa a votació és
assistents.

aprovada amb el vot favorable dels 7 regidors

DESÈ.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques que ha de regir la contractació agregada del contracte
mixt de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment
amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat exterior dels municipis de d’Agullana, Aiguaviva, Cervià de Ter,
Llers, Pardines, Planoles, Pont de Molins i Vilanant, que resta incorporat a
l’expedient, en la part del text que correspon al lot 1D, referent al municipi
de Vilanant.
El programa Beenergi de la Diputació de Girona ofereix assistència tècnica,
jurídica i financera necessària als municipis adherits al Pacte d’alcaldes, amb la finalitat
de mobilitzar inversions que promoguin l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i
en els edificis públics municipals, aquest programa ha rebut finançament del programa
de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut del’acord de
subvenció núm. 649789.
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la
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contractació de l’execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat prèviament planificades en
PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través d’aquest conveni.
L’Ajuntament de Vilanant va aprovar en data 2 d’abril de 2019 l’encàrrec de la gestió a
la Diputació de Girona per portar a terme la licitació agregada de la contractació per a
l’execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior
del municipi de Vilanant.
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, amb factura prèvia i detallada
d’acord amb el que s’estableix en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores
En data 22 d’abril de 2021, la diputació de Girona ens fa trasllat dels Plecs de Clàusules
administratives particulars i el plec de condicions tècniques que comunica que ha de
regir la contractació agregada del contracte mixt de subministrament, obra i serveis de
gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat exterior dels municipis de d’Agullana, Aiguaviva, Cervià de
Ter, Llers, Pardines, Planoles, Pont de Molins i Vilanant, que resta incorporat a
l’expedient, en la part del text que correspon al lot 1D, referent al municipi de Vilanant
per tal que l’’òrgan de contractació aprovi i autoritzi la despesa corresponent per procedir
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a la licitació agregada del contracte.

A la vista de la memòria justificativa de la necessitat de contractació i dels
següents antecedents :
Lot 1 D Vilanant
PRESTACIÓ
P1 - Servei de gestió energètica i control de nivells lumínics
P2A – Manteniment preventiu
P2B – Servei de manteniment

P2 – Manteniment

P3 – Garantia total
P4 – Servei de millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic exterior
T otal prestacions P1, P2, P3 i P4 anual
Durada del contracte
Import prestacions P1, P2, P3 i P4 durant 5 anys
P5B - Subministrament de tecnologia per a la millora de
l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior
TOTAL PRESTACIONS sense IVA

Import anual
ANY 1 (2n al 5è any)
463,59 €
618,12 €
473,17 €
354,88 €
1.190,00 €
1.190,00 €
1.539,43 €
2.052,58 €
2.957,68 €

2.957,68 €

6.505,58 €
5 anys

7.291,55 €
35.671,76€
16.742,02 €
52.413,78 €

IVA 21%

11.006,89 €

TOTAL PRESTACIONS AMB IVA

63.420,67 €
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Vist que en quant a la competència de l'òrgan de contractació, de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es determina:
Òrgan competent:

Import dels recursos

Valor estimat del

% sobre els

Òrgan de

del pressupost

contracte

recursos

contractació

340.378,94€

52.413,78€

<10%

Ple
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següent ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació agregada del contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió
energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat exterior dels municipis de d’Agullana, Aiguaviva, Cervià de
Ter, Llers, Pardines, Planoles, Pont de Molins i Vilanant, que resta incorporat a
l’expedient, en la part del text que correspon al lot 1D, referent al municipi de Vilanant.
SEGON.- Aprovar el plec de condicions tècniques que ha de regir la contractació
agregada del contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i
manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat exterior dels municipis de d’Agullana, Aiguaviva, Cervià de Ter, Llers,
Pardines, Planoles, Pont de Molins i Vilanant, en la part del text que correspon al lot
1D, referent al municipi de Vilanant, i que resta incorporat a l’expedient.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent que es deriva d’aquesta licitació d’acord
amb el detall següent::

LOT
Exercici

P5B - Subministrament
de tecnologia per a la
Aplicació
Total prestacions P1, P2,
millora de l’eficiència
pressupostària P3 i P4 anual
energètica de
l’enllumenat exterior
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2021

1D
165/21005
Vilanant

6.505,58€

16.742,02€

QUART. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte
de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

CINQUE. Autoritzar a la Diputació de Girona per efectuar esmenes no
essencials en el text dels plecs de clàusules administratives particulars que puguin
sorgir al llarg de la licitació i que siguin necessàries per tal d’impulsar la correcta
licitació d’aquest contracte.
SISÈ. Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona.
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Sotmesa a votació és
assistents.

aprovada amb el vot favorable dels 7 regidors

ONZE.- Aprovació de la Modificació de crèdits num 3 per habilitació de
crèdits- Obres rehabilitació Rectoria.
Ates que la Generalitat de Catalunya a traves del programa PUOSC, i la Diputació de
Girona, han atorgar a l’ajuntament de Vilanant una subvenció per aquest any 2021,
per a finançar les obres de Rehabilitació de la Rectoria, per les quals no existeix crèdit
al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que es disposa de romanent líquid de
Tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de
l'exercici anterior, es fa precís la modificació de crèdits n. º 3/2021 del Pressupost en
vigor en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec a la formalització d’un
préstec.
Vista la Memòria de l'Alcaldessa en la qual s'especificaven la modalitat de
modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
seguir.

Vist l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a

Vist l’ informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la proposta
d'Alcaldia i, l’Informe d’ Intervenció sobre el càlcul de l'Estabilitat Pressupostària
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següent ACORDS:
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PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2021, en la
modalitat de habilitacions de crèdits, d’acord amb el detall següent:
HABILITACIONS:
Partida

Nom

Import

920/62200

Rehabilitació de l’edifici de la rectoria
TOTAL HABILITACIONS

454.468,55
454.468,55

FINANÇAMENT:

AJUNTAMENT DE VILANANT
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NOUS INGRESSOS:
Partida

Nom

Import

75085

Generalitat, subvenció Puosc, Rehab. edifici
rectoria

156.900,74

76105

Diputació, subv. extraord. rehabilitació rectoria

100.000,00

76106

Diputació, Fons 2021, rehabilitació rectoria

25.860,65

91300

Préstec finançament obres rehab. rectoria

171.707,16

TOTAL NOUS INGRESSOS

454.468,55

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
Sotmesa a votació és
assistents.

aprovada amb el vot favorable dels 7 regidors
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DOTZÈ.- Aprovació de la Modificació de crèdits num 4, per suplements
de crèdits- Estudis i treballs tècnics
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per
a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació, és insuficient, i
tenint en compte que aquestes despeses es finançaran amb el romanent de tresoreria
per a despeses generals de l’exercici 2020.
Vista la Memòria de l'Alcaldessa en la qual s'especificaven la modalitat de
modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
seguir.

Vist l’ informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a

Vist l’informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la proposta
d'Alcaldia i, l’ Informe Intervenció sobre el càlcul de l'Estabilitat Pressupostària.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següent ACORDS:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2021, en la
modalitat de suplements de crèdits, d’acord amb el detall següent:
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SUPLEMENTS:
Partida

Nom

Import

920/22706

Estudis i treballs tècnics

36.552,00

1531/21000

Conservació i reparació vies i camins

10.000,00

160/21004

Conservació i reparació clavegueram

1.500,00

TOTAL SUPLEMENTS

48.052,00

FINANÇAMENT:
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 48.052,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
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AJUNTAMENT DE VILANANT
presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
Sotmesa a votació és
assistents.

aprovada amb el vot favorable dels 7 regidors

TRETZE .- Aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències en sol no
urbanitzable amb la finalitat d'estudiar la modificació de les Normes
Subsidiàries de planejament de Vilanant.
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Vist que, amb data 8 d’abril de 2021, l’equip de govern va decidir, per aquest
Ajuntament, l'estudi de modificació de les normes de planejament urbanístic de
Vilanant, en relació al sòl no urbanitzable.
Vist que, amb data 29 d’abril de 2021, es va emetre informe per Secretaria
sobre la possibilitat de procedir a la suspensió de l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, implantació d’instal·lacions d’energies renovables, d'instal·lació o
ampliació d'activitats o usos concrets durant el procés d'estudi de modificació de les
Normes subsidiàries de planejament de Vilanant, en relació al sol no urbanitzable i el
procediment per dur-la a terme.
Vist que, amb data 5 de maig de 2021, es va emetre informe pels Serveis
Tècnics en relació a la conveniència de suspensió potestativa de l'atorgament de
llicències, l'informe aconsellava la suspensió de l'atorgament de llicències
 l'atorgament de llicències
urbanístiques d’edificació, d’instal·lació,
d’usos i activitats relacionades amb la implantació d’instal·lacions de
producció d’energia elèctrica (parcs eòlics i parcs solars fotovoltaics)
amb una potència instal·lada superior a 100 KW en tot el sòl no
urbanitzable del terme municipal de Vilanant
 llicencies urbanística per a
urbanitzable

la instal·lació de tanques en sòl no

 i l’atorgament de llicències per activitats extractives en l’àmbit del sòl no
urbanitzable.
Examinada la documentació que l'acompanya, es proposa al Ple de la
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Corporació, el següent acord:
PRIMER. Aprovar la suspensió de
 l'atorgament de llicències
urbanístiques d’edificació, d’instal·lació,
d’usos i activitats relacionades amb la implantació d’instal·lacions de
producció d’energia elèctrica (parcs eòlics i parcs solars fotovoltaics)
amb una potència instal·lada superior a 100 KW en tot el sòl no
urbanitzable del terme municipal de Vilanant
 llicencies urbanística per a
urbanitzable

la instal·lació de tanques en sòl no

 i l’atorgament de llicències per activitats extractives en l’àmbit del sòl no
urbanitzable.
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amb la finalitat d'estudiar la modificació de les Normes subsidiàries de
planejament de Vilanant, en relació al sòl no urbanitzable .
SEGON.- Els efectes d’aquesta suspensió de llicències no poden durar més d’un
any. No obstant això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el
supòsit d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els efectes
de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a
idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data
d’exhauriment dels efectes (art. 74 TRLUC). Tot això sense perjudici d’aquelles
actuacions administratives necessàries, mitjançant ordres d’execució i/o llicències
urbanístiques, per tal de garantir les condicions objectives de seguretat i salubritat de
les edificacions i instal·lacions existents, referit a l’àmbit de referència
TERCER Aprovar el plànol de delimitació de l'àmbit de suspensió de les
llicències esmentades
QUART. Encarregar a Lluís Gratacós i Soler, Arquitecte que elabori la modificació
de diferents àmbits del Sòl no urbanitzable del municipi de Vilanant que abasta els
següents aspectes:
-. Destinar una finca a sistema de serveis tècnics en SNU
-. Incorporar diversos camins a la xarxa del sistema viari
-. Limitar l’ús extractiu en diferents zones del municipi
-. Modificar la qualificació de zones de protecció forestal a protecció agrícola en
àmbits de La Garriga
-. Limitar la implantació d’instal·lacions d’energies renovables
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CINQUE.- Publicar l'Acord de suspensió de l'atorgament de llicències en el
butlletí Oficial de la Província, l’etauler i ala web municipal. Determinar que la
suspensió de tramitacions i llicències acordada entrarà en vigor el mateix dia de la
publicació en el BOP
Sotmesa a votació és
assistents.

aprovada amb el vot favorable dels 7 regidors

CARTOZE.- Assumptes urgents
No n’hi ha
QUINZÈ. Assumptes informatius
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L’Alcaldessa pren la paraula i exposa als demés regidors varis assumptes per el seu
coneixement.
1- FIRAFLOR
a. L’alcaldessa explica com es configurarà aquesta firaflor dins el marc de
la festa major de Sant Isidre tenint en compte que tot i estar fora l’estat
d’alarma encara s’hauran de prendre mesures de seguretat per fer front
a la pandèmia de la còvid 19
2- PAES LLUMS
a. S’explica com es desenvoluparà aquesta subvenció i les llums als espais
que es col·locaran
3- Residus
a. L’alcaldessa explica com s’està treballant amb el pla estratègic de
residus i quines són les temporalitats i fases previstes amb el consell
comarcal de l’Alt Empordà.
4- CAMÍ GARRIGA TERRENY DE’N NARCÍS PLANAS
a. L’Alcaldessa exposa la problemàtica d’alguns camins del municipi, en
concret un dels camins que va de Vilanant a Llers i que passa per la
garriga on un dels trams que no està arranjat i des de Itinerània han
marcat un traçat paral·lel que transcórrer per una propietat privada. El
propietari Narcís Planas ha manifestat que vol arreglar aquest error
perquè no es passi per la seva propietat.
5- RECTORIA PROCEDIMENT
a. La secretària explica com serà el procediment per la restauració i
adequació de l’edifici de la rectoria tant a nivell econòmic i de
pressupost com de tràmits per la licitació i temporalitats.
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DOCUMENT

1.- OLGA SERRATS JUANOLA (SIG) (Secretària - Interventora), 08/07/2021 12:43
2.- ANNA PALET VILAPLANA (SIG) (Alcaldessa), 08/07/2021 12:53

AJUNTAMENT DE VILANANT
6- Parlem-ne al carrer . PINTADA DAVANT BARRACÓ DIA 12
a. En el marc de posar en valor i potenciar l’estalvi energètic, la Diputació
de Girona ha fet diverses accions, una és l’acció de “parlem-ne al carrer”
on s’explica a la ciutadania les diferents maners de gestionar l’energia
per propieciar un estalvi energètic a la llar. Vilanant i Taravaus va ser
un dels municipis escollits per aquesta acció i l’últim pas és realitzar una
pintada informativa a un indret del municipi. S’informa que es pot fer a
diversos llocs però es concreta que el lloc més idoni serà davant del
barracó per la situació i per l’estètica de la pintada.
7- Vaques
a. L’alcaldessa informa de diversos actes incívics amb el filat de les vaques
i que caldrà fer pedagogia en aquest aspecte.
El Ple es dona per assabentat.
SETZÈ. Precs i preguntes
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No se’n formulen.
Seguidament, i no havent-hi més assumptes a tractar, per part de la Presidència
s’aixeca la sessió, a les 21:00 h de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, la Secretaria en
dono fe.
Alcaldessa – Presidenta
interina
Anna Palet Vilaplana

Secretària

–

Interventora

Olga Serrats i Juanola

Vilanant, document signat electrònicament.
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