ACTA DEL PLE
Sessió Extraordinària
Núm. 10/2016
Dia: 27 de desembre de 2016
Hora: 20:05 a 20:57h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sr. David Sarsanedas Serrat
Regidors:
- Sr. Francesc Boïgues Codina
- Sra. Mercè Vilarmau Martín
- Sr. Narcís Pou Martí
- Sr. Oriol Amargant Bosch
- Sra. Gemma Iglesias Franch
- Sr. Sergi Guardiola Planas
- Sr. Jaume Salas Orrit
- Sr. Albert Melian Clot
- Sr. Francesc Xavier Farres Berenguer
Secretaria Sra. Sara Jordà Casas
Ordre del dia:
1.- PROPOSTA PER APROVAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
2.- PROPOSTA PER APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER A
L’EXERCICI 2017.
3.- PROPOSTA PER APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL Nº1 GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ.
4.- MOCIÓ PER SOL·LICITAR LA PRESÈNCIA DURANT LES 24H DE
L’AMBULÀNCIA A LA BASE DEL C.A.P. D’ANGLÈS I EL REPLANTEJAMENT DEL
NOU SISTEMA DE TRANSPORT SANITARI A LA REGIÓ SANITÀRIA DE GIRONA
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Al saló de sessions d’aquesta Corporació municipal es reuneix el Ple, en sessió
extraordinària, a les 20.05 del dia 27 de desembre de 2016.
Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, el Sr.
Alcalde obre la sessió.
1.- PROPOSTA PER APROVAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
Exp. 01 10 007 05 2016
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Present la proposta el Sr. Alcalde qui explica que la relació de llocs de treball és
necessària en una administració pública, els empleats públics (laborals o funcionaris)
cobren a partir tres conceptes, sou bàsic, complement de destí que depèn dels
estudis que hagin de tenir per dur a terme aquella funció, una altra complement que la
llei et marca que s’ha de valorar d’acord amb la relació de llocs de treball.
Aquesta relació de llocs de treball et diu que existeix una plaça per exemple la de
conserge del pavelló i la persona que ocupa ha de fer una funcions determinades i per
l’exercici d’aquestes funcions cobra x diners. Per cada funció li donen uns punts, el
final surten uns punts totals i aquests es multipliquen per uns euros que són 1,40. Per
tan el sou és composa del sou base, el complement de destí i aquest complement
específic que es valora així.
Aquesta relació de llocs de treball ha estat elaborada per una empresa externa, s’ha
parlat amb els treballadors, també amb els sindicats i s’ha arribat amb un acord, això
suposarà un l’increment de sou dels treballadors que de mitjana és un 6,17% anual.
són diners però estan perfectament justificats. Això no s’aplicarà fins el 2018, on
s’aplicarà un 40%, el 2019 el 30% i el 2020 el 30% restant.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
L’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció
Pública, estableix que les entitats locals formaran la relació de llocs de treball de la
seva organització amb inclusió, en tot cas, de la denominació i característiques
essencials dels llocs, les retribucions complementàries que els hi corresponguin i els
requisits exigits per al seu exercici.
La mateixa obligació reprodueixen els articles 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local –LBRL-; 283.2 i 3 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril –
TRLMC-; 29 a 33 del Text Únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública aprova per DL 1/1997, de 31 d’octubre –TU- i
29 a 35 del Reglament de Personal dels Ens Locals, aprovat per Decret 214/1990, de
30 de juliol, -RPEL-.
Considerant que l’article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim
Local -TRLRL-, afegeix que les RPT tindran en tot cas el contingut previst a la
legislació bàsica sobre funció pública, i es confeccionaran segons les normes previstes
a l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
-LRBRL-.
L’Ajuntament de la Cellera de Ter està mancat d’aquesta relació de llocs de treball i
per aquest motiu va procedir a la contractació de l’empresa Consultors de Gestió
Pública (CGP) per a l’elaboració de la mateixa, i de la seva respectiva valoració de
llocs, mitjançant un mètode tècnic objectiu.
La relació de llocs de treball ha seguit el respectiu tràmit de negociació amb els
representants sindicals d’acord amb el que estableix l’article 37 del text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic, aprovat per RDL 5/2015, de 30 d’octubre,
havent-se arribat a un acord amb els representants legals dels treballadors en data 1
de desembre de 2016, en el qual es va acordar el que transcrit literalment diu:
1.

Relació de Llocs de Treball i Valoració de Llocs de Treball
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2.

3.

4.

Portar a terme l’aprovació provisional de la Relació de Llocs de treball i la seva respectiva
memòria tècnico – jurídica, iniciant així els tràmits legalment establerts per a la seva
aprovació definitiva..
Garanties retributives
Si com a conseqüència de la VLT a un lloc li correspon inferior retribució que la que tenia
assignada anteriorment com a complement específic, i, en el seu cas, altres complements
permanents vinculats al lloc de treball, al seu titular se li abonarà la diferència en concepte
de Complement Personal Transitori. Aquest complement serà absorbit per qualsevol
millora retributiva incloses les derivades del canvi de lloc de treball, segons els criteris
establerts a la normativa vigent.
Provisió de Llocs de Treball
Des de l’aprovació definitiva de la RLT els llocs vacants es proveiran d’acord amb
l’establert a la pròpia RLT i les normes vigents en matèria de Funció Pública.
Properes Actuacions
Una vegada aquest instrument estigui aprovat definitivament, la Institució iniciarà d’acord
amb la seva capacitat, els límits pressupostaris i d’increment de plantilles vigents en cada
moment, i les prioritats que es determinin, el conjunt d’actuacions necessaris per a
l’adequació de la situació actual del personal al servei de l'Ajuntament a la situació
proposta a la Relació de Llocs de treball.
En aquells casos en que, a curt –mig termini, no resulti possible resoldre les disfuncions
vinculades a l’aplicació de la RLLT, la Institució aplicarà mesures transitòries provisionals
per tal que els empleats/des puguin continuar desenvolupen els llocs de treball de la
Institució, fins a la seva resolució definitiva.
Impacte econòmic i aplicació
S'acorda un preu punt de conversió de la puntuació resultant de la Valoració de llocs en
complement específic de 1,40 €.
Respecte a l’impacte econòmic que suposa l’aplicació de la RLLT, durant l'any 2017 no
s'aplicarà cap increment retributiu, amb l'excepció del possibles increments derivats de
l'aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per aquest període.
Durant l'any 2018 la Institució abonarà el 40% de les diferències retributives positives
resultat de la VLLT.
Durant els anys 2019 i 2020, la Institució abonarà cada any el 30% de les diferències
retributives positives resultat de la VLLT. Durant aquest període (de 2018 a 2020),
respecte els possibles increments retributius derivats de la Llei de Pressupostos generals
de l’Estat, aquests s’entendran inclosos dins dels percentatges mencionats (excepte
aquells reflectits en les respectives taules retributives: sou base i complement destinació).”

Vist l’informe de secretaria intervenció de data 22 de desembre de 2016_
Considerant que l’aprovació de la relació de llocs de treball correspon a l’Ajuntament
Ple, en virtut del que preveu l’article 22.2-i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, sense que tal atribució pugui ser objecte de delegació.
_
Es proposa el Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la relació de llocs de treball que, degudament diligenciada per la
Secretaria General, consta a l’expedient i que s’entén aquí per reproduïda a tots els
seus efectes.
_
SEGON.- Aprovar la seva adequació retributiva de manera progressiva en tres
períodes a partir de l’any 2018 assolint la seva totalitat l’any 2020 d’acord amb lo
pactat en la mesa general de negociació de data 1 de desembre de 2016 “l'any 2018 la
Institució abonarà el 40% de les diferències retributives positives resultat de la VLLT. Durant els
anys 2019 i 2020, la Institució abonarà cada any el 30% de les diferències retributives positives
resultat de la VLLT.”
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S’acorda aplicar un complement personal transitori a aquells llocs de treball que tinguin
una retribució actual superior a la proposada per l’estudi de valoració de llocs de
treball. Aquest complement serà per l’import en què la retribució actual supera a la que
consta a l’estudi de valoració de llocs de treball. Els increments retributius anuals
s'aplicaran a càrrec d'aquest complement fins a la seva completa desaparició.
TERCER:- Exposar al públic l'esmentada relació, durant el termini de trenta dies hàbils
a comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar
reclamacions davant el Ple. La relació es considerarà definitivament aprovada si
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.
QUART.- Una vegada aprovada definitivament, la Relació de Llocs de Treball es
publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la
corporació, i una referència d'aquesta publicació, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. També es trametrà una còpia de la Relació al Departament de Governació
de la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els deu vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc
Boïgues Codina, Mercè Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Oriol Amargant Bosch,
Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Francesc Xavier
Farres Berenguer i Albert Melian Clot.
2.- PROPOSTA PER APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER A
L’EXERCICI 2017 (EXP. 01 05 005 128 2016)
Presenta la proposta el regidor d’Economia i Hisenda Sr. Jaume Salas qui presenta el
pressupost amb diapositives i es mostra a tot el públic assistent.
Mostra el resum per capítols d’ingressos i despeses del pressupost, i explica el
concepte de cada un dels capítols, l’import dels recursos ordinaris del pressupost.
(1.635.000€) que sumats amb els ingressos de capital és el màxim de despesa que
pots fer.
Mostra el pressupost desglossat programes (benestar comunitari, seguretat i mobilitat,
urbanisme, medi ambient, parcs i jardins, assistència social, foment ocupació,
ensenyament, promoció cultural..) presenta un gràfic que fa la comparativa amb l’any
anterior per veure que no ens hem allunyat molt de l’any anterior. El deute públic ha
baixat aquest any 2017 perquè els deutes que tenim concertats n’hi ha que tenen una
període de carència de 2 anys, per tan no s’ha de retornar capital, en medi ambient,
parcs i jardins ha patit una davallada, perquè l’any passat es va comprar el tractoret.
En educació i serveis complementaris ha baixat perquè l’any passat es va fer una
inversió important a l’escola, ha augmentat els equipaments culturals perquè s’han de
fer tota una sèrie d’arranjaments a l’escorxador, a l’era nova... un salt molt important es
veu a esports i instal·lacions, que ja ho explicarem més endavant, hi ha una despesa
important en el pavelló, reforços amb seguretat i coberta del pavelló.
Mostra el quadre d’inversions amb el desglós del seu finançament (recursos propis,
finançament públic), explica la inversió de sectorització de l’escola del CEIP
Juncadella, intervé l’Alcalde per explicar que es tracta de dividir l’escola en quatre
sectors, i cada sector una temperatura concreta en funció de si hi toca més el sol.. això
farà reduir el consum de gasoil, es fa un resum de cada una de les inversions.
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Mostra els càlculs conforme el pressupost es troba equilibrat i compleix amb el principi
d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, significa que respecte l’any interior
ens mantenim amb el llindar de creixement que ens permet la llei, el mateix amb el
nivell d’endeutament estem a l’entorn del 50%.
Pren la paraula el regidor d’esports per explicar en què consistirà la inversió del pavelló,
el pavelló presentava des de feia temps goteres, es va decidir resoldre-ho
definitivament posant una nova coberta a sobra, el dia de comprovació de replanteig
per iniciar les obres e va posar en evidència que no hi havia un estudi de càrrega, el
tècnic encarregat del projecte ni havia tingut en compte l’estudi de càrregues. Es va
decidir de suspendre les obres fins disposar d’aquest estudi, es va encarregar un
enginyer expert l’elaboració d’aquest estudi. I el resultat de l’estudi ha estat de que no
pot suportar la càrrega d’una coberta nova i que fins hi tot ara mateix no compleix amb
la normativa actual. Tenim un problema greu per resoldre, i s’ha d’arranjar de forma
urgent, s’ha de reforçar l’estructura i posar una coberta totalment nova, passem de
40.000€ a 150.000€ amb un pressupost d’inversions de 174.000e imagineu quina
carrega suposa per l’ajuntament haver d’incloure aquesta inversió, per això l’àrea
d’esports s’emporta un bon gruix de pressupost municipal. El regidor d’hisenda intervé
per afegir que en pressupost del 2017 només hi han pressupostats 110.000€ perquè
els 40.000e restants ja estaven pressupostat a l’exercici 2016 i s’arrossegaran.
El regidor d’hisenda manifesta que els impostos es mantenen, hi ha un procés de
revisió cadastral de l’IBI que tindrà una impacte econòmic, però serà en exercicis
futurs. Per aquest any sí que, per llei, hi ha un impacte, derivat de l’aplicació d’uns
coeficients sobre el valor cadastral, es basa en l’any de revisió cadastral. Els municipis
que havien fet revisió cadastral l’any 2005, 2004, els valors cadastrals eren alts degut
a la bombolla immobiliària i ara han baixat, en aquests municipis se’ls hi aplica un
coeficient reductor i per tan es redueix la base imposable. A la inversa passa amb
municipis on tenen revisions cadastrals molt antigues, com és el cas de la Cellera que
la revisió és de l’any 1996, en aquests casos s’apliquen uns coeficients que
augmenten el valor cadastral i per tan té un impacte en el rebut cadastral on té un petit
increment. Per aquests 2017 el tipus de IBI urbana es manté i l’IBI rústica s’ha reduït,
per estar per sota del IBI urbana.
El regidor de comunicació explica el projecte de la fibra òptica que pel 2017 està previst
que arribi la fibra òptica en els municipis del Ter Brugent, té un cost de 15.000€ però
després es poden vendre les línies amb un cost de 1.500€ per línia, teníem previst
quedar-nos tres línies i les altres vendre-les per cobrir el cost dels 15.000€, més
endavant quan disposem de més informació ja explicarem els passos que s’hauran de
seguir per obtenir una línia de fibra òptica.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017
La secretària interventora de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren
a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
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FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i
els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant,
S’ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017 d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic;
el qual, resumit per capítols, és el següent:

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
678.200,00
10.000,00
400.450,02
527.830,63
18.700,00
10.500,00
139.452,35
0,00
0,00
1.785.133,00

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
535.238,58
711.379,51
9.400,00
127.747,08
11.367,83
274.000,00
0,00
0,00
116.000,00
1.785.133,00

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no
financera per l’Ajuntament, per import de 1.618.221,07€, d’acord amb el següent detall:

TOTAL DESPESA NO FINANCERA n PRESS.
(PREV_INICIAL 2017)

CAPÍTOLS

H
1
2
31
4
5
6
7
TOTAL
Ajustaments

535.238,58
711.379,51
400,00
127.747,08
11.367,83
274.000,00
0,00
1.660.133,00
-71.892,08

TOTAL DESP. NO FINANCERA

1.588.240,92
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Regla de la despesa liquidació 2016
Regla de la despesa liquidació 2017
Marge compliment regla de la despesa
Marge compliment estabilitat

1.382.570,32
1.352.590,17
29.980,15
160.839,24

Import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa,
sempre hi quan hi hagi finançament

29.980,15

SOSTRE DE LA DESPESA DEL PRESSUPOST

1.618.221,07

3. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article
169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes locals.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació amb vuit vots favorables dels regidors de CAM-AM Srs.
David Sarsanedas Serrat, Francesc Boïgues Codina, Mercè Vilarmau Martín, Narcís
Pou Martí, Oriol Amargant Bosch, Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas,
Jaume Salas Orrit, i dos abstencions dels regidors de CIU Srs. Francesc Xavier Farres
Berenguer i Albert Melian Clot.
PROPOSTA PER APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL Nº1 GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ.
EXP. 01 05 004 102 2016

Presenta la proposta el regidor d’economia Sr. Jaume Salas qui explica que es van
modificar els calendaris fiscals per possibilitar fraccionar els tributs. Inicialment s’havia
plantejat fraccionar només l’IBI, en aquest apartat plantegem modificar l’ordenança
general per permetre el fraccionament del tributs i ajustar-la als requeriments tècnics
que ens ha demanat el Consell per facilitar la gestió, queda redactat de tal manera que
el fraccionament és automàtic per tots els rebuts domiciliats. Amb dos imports un
primer fraccionament del 60% i un segon del 40% qui vulgui acollir-se el fraccionament
té temps fins el 20 de maig per domiciliar els tributs, i s’aplica amb l’IBI i amb la resta
de tributs que anaven agrupats escombraries, clavegueram, balcons, guals, i entrades
de vehicle, els que no els tinguin domiciliats se’ls hi carregarà tot l’import en el primer
període, de totes maneres s’enviaran els tríptics informatius, i es penjarà a la web i a la
carpeta tributària.
Sense més intervencions es llegeix la proposta:
1.- Que per acord del Ple d'aquest Ajuntament, de data 27 de setembre de 2016 en
sessió ordinària es van aprovar provisionalment, per a l’exercici 2017 la modificació de
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les ordenances fiscals, entre elles l’ordenança fiscal nº1 general de gestió, recaptació i
inspecció.
2.- Vist que durant el termini d'exposició al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament
i en el Butlletí Oficial de la Província de la Província núm. 204, de data 25 d’octubre de
2016, en relació a ordenança fiscal nº1 general de gestió, recaptació i inspecció per
part del Consell Comarcal de la Selva, òrgan que té delegada la gestió i recaptació
dels tributs local es van fer una sèrie d’observacions en relació a la proposta de
modificació de l’article 63 de Concessió d’ajornaments i/o fraccionaments,
encaminades a millorar la gestió tributària en termes d’eficiència, i que textualment diu:
•

•
•
•
•

Canviar la taxa de cementiri al període Febrer-Març i deixar la resta agrupada com la
tenim ara, és a dir els guals i les entrades de vehicles junt amb la resta de tributs en el
període març-abril. Així evitem tenir que treure del padró agrupat els guals que a l’anar
lligat amb la resta suposaria una doble gestió al separar-los.
L’article 10 del TRLRHL engloba a tots els tributs de cobrament periòdic, per tant teniu
que establir a qui o quins d’ells s’aplicarà el fraccionament de forma expressa.
Us proposo que el fraccionament sigui obligatori per a tots els rebuts domiciliats, si no
els que ja ho tenen hauríem de donar-li l’opció d’acollir-se o no.
La data de càrrec en el banc serà la de l’1 de juny ( 60%) i l’1 d’octubre (40%)
Termini per a la presentació de la domiciliació bancària 20 de maig que es la data que
surt a tots els tríptics pels ajuntaments que tenen aquest període.

3.- Tenint en compte l'informe de Secretaria intervenció en el que proposa incorporar
els canvis que proposa el Consell Comarcal de la Selva, i en conseqüència les
modificacions que s’haurien d’introduir són les següents:
“63.6.- D’acord amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, aquells contribuents que facin ús de
la domiciliació bancària per rebuts de cobrament periòdic, podran acollir-se al pagament
fraccionat i ajornat de les seves obligacions tributàries amb les següents condicions:
a) 1r termini.- D’un import equivalent al 60% del principal, que es carregarà en el compte
corrent o llibreta d’estalvi en què s’hagi domiciliat, amb una antelació superior a 1 mes abans
de la data en què finalitzi el període en voluntària. En la mateixa data es carregaran els rebuts
del 100%.
b) 2n termini.- D’un import equivalent al 40% restant del principal, que es carregarà en el
compte corrent o llibreta d’estalvi en què s’hagi domiciliat, amb una antelació superior a 15 dies
abans de la data en què finalitzi el període en voluntària.
c) S’aplicarà d’ofici el pagament fraccionat en els següents rebuts que estiguin domiciliats: IBIU,
Escombraries, Clavegueram, balcons, guals, i entrades de vehicle. El resta de tributs es
cobraran íntegrament el 1r termini.
d) Per poder-se acollir el fraccionament el deutor haurà de tenir domiciliats els rebut abans
esmentats.
Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació respecte d’aquells tributs que tinguin
aprovat el calendari de cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en
curs.
Aquesta modalitat de pagament fraccionat o ajornat, no meritarà els interessos de demora . Els
padrons que es posen al cobrament a partir de setembre no es fraccionaran.”

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa
al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER. ESTIMAR les observacions efectuades pel Consell Comarcal de la Selva,
per tal de facilitar la gestió tributària de la concessió dels ajornaments i/o
fraccionaments dels tributs local i millorar-la en termes d’eficiència.
SEGON. Aprovar amb caràcter definitiu, la modificació i la redacció definitiva de
l'Ordenança fiscal nº1 general de gestió, recaptació i inspecció, una vegada
incorporades a la mateixa les observacions del Consell Comarcal de la Selva amb la
redacció que a continuació es recull:
“63.6.- D’acord amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, aquells contribuents que
facin ús de la domiciliació bancària per rebuts de cobrament periòdic, podran acollir-se
al pagament fraccionat i ajornat de les seves obligacions tributàries amb les següents
condicions:
a) 1r termini.- D’un import equivalent al 60% del principal, que es carregarà en el
compte corrent o llibreta d’estalvi en què s’hagi domiciliat, amb una antelació superior
a 1 mes abans de la data en què finalitzi el període en voluntària. En la mateixa data
es carregaran els rebuts del 100%.
b) 2n termini.- D’un import equivalent al 40% restant del principal, que es carregarà en
el compte corrent o llibreta d’estalvi en què s’hagi domiciliat, amb una antelació
superior a 15 dies abans de la data en què finalitzi el període en voluntària.
c) S’aplicarà d’ofici el pagament fraccionat en els següents rebuts que estiguin
domiciliats: IBIU, Escombraries, Clavegueram, balcons, guals, i entrades de vehicle. El
resta de tributs es cobraran íntegrament el 1r termini.
d) Per poder-se acollir el fraccionament el deutor haurà de tenir domiciliats els rebut
abans esmentats.
Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació respecte d’aquells tributs que
tinguin aprovat el calendari de cobrament en període voluntari per als darrers quatre
mesos de l’any en curs.
Aquesta modalitat de pagament fraccionat o ajornat, no meritarà els interessos de
demora . Els padrons que es posen al cobrament a partir de setembre no es
fraccionaran.”
TERCER. Publicar aquest Acord definitiu i el text íntegre de la modificació de
l'Ordenança fiscal nº1 general de gestió, recaptació i inspecció en el Butlletí Oficial de
la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, aplicant-se a partir de la data que
assenyala aquesta Ordenança.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament (adreça https://www.lacelleradeter.cat).
QUART. Notificar aquest Acord al Consell Comarcal de la Selva.
CINQUÈ. Facultar al Sr. Alcalde-President per tot el relacionat amb aquest assumpte».
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els deu vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc
Boïgues Codina, Mercè Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Oriol Amargant Bosch,
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Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Francesc Xavier
Farres Berenguer i Albert Melian Clot.
4.- MOCIÓ PER SOL·LICITAR LA PRESÈNCIA DURANT LES 24H DE
L’AMBULÀNCIA A LA BASE DEL C.A.P. D’ANGLÈS I EL REPLANTEJAMENT DEL
NOU SISTEMA DE TRANSPORT SANITARI A LA REGIÓ SANITÀRIA DE GIRONA
Presenta la proposta el Sr. Alcalde qui explica que des de principis d’any va canviar tot
els sistema de transport sanitari de Catalunya, una de les conseqüències que ha tingut
és que estem sense ambulància des de les 00.00h de la nit fins a les 8.00h, els
ajuntament del Ter Brugent hem anat aprovant mocions demanant el restabliment del
servei, també hem mantingut diferents reunions amb els responsables del
Departament de salut de Girona amb el SEM i amb el CAT Salut per intentar reconduir
la situació. Ara mateix s’està fent unes estudi a nivell de Catalunya de com ha
funcionat aquest primers 12 mesos el nou sistema de transport, per això hem decidit
portar a aprovació una altra moció reclamant novament la presència de 24h del servei
d’ambulància, també demanem més presència de vehicles de dia, i informació del
temps de resposta, detallat per franges horàries i per zones, també informació de
quants serveis fa l’ambulància d’Anglès fora de la zona, per exemple sabem que a
vegades s’han fet serveis a la Bisbal, també mostrem el nostra malestar per no havernos informat que s’ha iniciat una campanya de participació ciutadana, on la ciutadania
podia dir-hi la seva sobre el nou servei d’ambulància, ens ho van dir a l’últim moment i
quan ho vam mirar havia caducat el dia abans, cap alcalde de la zona ho sabia.
També mostrem la nostra queixa de no haver obtingut resposta de les mocions
enviades més enllà d’haver rebut la moció.
Aquesta moció s’enviarà al Consell de Salut de Girona, als grups polítics al parlament,
al CAT salut, al SEM i al Departament. Ho han signat tots els Alcaldes i ara es porta a
aprovació de tots els plens dels ajuntaments del Ter Brugent.
L’alcalde llegeix els acords que es proposa aprovar.
Arran dels canvis en la gestió del servei de transport sanitari de Catalunya, operatius
des de principis de gener de l’any 2016, i amb l’objectiu d’aportar el nostre punt de
vista al debat i reflexió sobre els criteris de planificació i ordenació dels dispositius
d’atenció sanitària continuada i urgent a la Regió Sanitària de Girona, els alcaldes i les
alcaldesses de les poblacions que conformem el Consorci Ter-Brugent (Sant Julià del
Llor i Bonmatí, Anglès, Osor, La Cellera de Ter, Susqueda, Amer, Les Planes
d’Hostoles i Sant Feliu de Pallerols) manifesten el següent:
1.- Tenint en compte el dret adquirit per qualsevol ciutadà, sigui quin sigui el seu lloc
de residència, de gaudir del millor sistema de transport sanitari possible, i que és deure
de l’Administració competent vetllar per tal de minimitzar les diferències que,
inevitablement, genera la dispersió geogràfica d’una gran part de la nostra població.
2.- Tenint en compte les mocions aprovades pels nostres Ajuntaments els anys 2014,
2015 i 2016, on s’instava al manteniment del servei de 24h de l’ambulància amb base
al C.A.P. d’Anglès.
3.- Tenint en compte les especials característiques que defineixen les vies de
comunicació existents al territori del Ter Brugent (carreteres amb un alt índex
d’accidents, sobrecarregades, estretes, sinuoses i, durant els mesos d’hivern, sovint
glaçades) i que dos dels municipis que l’integren, com són Susqueda i Osor, es veuen
extraordinàriament afectats per aquesta situació.
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4.- Tenint en compte que un alt percentatge de la població dels pobles del Ter Brugent
pot ser considerada població fràgil (població amb uns alts índex d’envelliment i d’atur, i
amb una important presència de persones nouvingudes de perfil socioeconòmic baix).
5.- Recordant que l’any 2011, tot i les importants mobilitzacions ciutadanes i una
recollida de firmes per tal d’impedir-ho, ja es va tancar el Centre d’Atenció Primària
d’Anglès durant l’horari nocturn (C.A.P. de referència de la zona).
6.- Després d’haver-nos reunit amb responsables del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut i del Servei d’Emergències
Mèdiques.
7.- Després d’haver-los fet entrega d’un detallat informe dels riscos de la regió
sanitària del Ter Brugent, on es posa de manifest l’excessiva durada del trajecte entre
els diferents pobles que l’integren i les actuals bases de referència 24h del S.E.M. (en
aquest sentit, dir que l’estudi contradiu la carta que el senyor Josep Trias i Figueras va
fer arribar, amb data 15/07/2014, als alcaldes del Ter Brugent i on s’afirma que la
isocrona a Anglès des de la base de Salt és tan sols de 11 minuts), així com un estudi
de l’alt índex de població especialment vulnerable i susceptible de requerir els serveis
del transport sanitari (us adjuntem el document).
8.- Havent rebut de mans del S.E.M. un informe del funcionament del nou servei de
transport sanitari on, entre altres dades, es posa de manifest que, de mitjana, el
nombre d’incidències ateses en menys de 25 minuts s’ha vist reduït respecte a l’antic
protocol.
9.- Sense haver rebut, tres setmanes després d’haver-lo sol·licitat, un informe detallat
dels temps de resposta específics per municipi i per franja horària.
10.- Després de dues emergències reportades en els últims mesos, en les quals
l’ambulància va trigar més del que era raonable a arribar al servei (35 minuts fins a la
Cellera de Ter en un cas de mort sobtada durant un partit de futbol i 30 minuts fins a
Anglès en un cas d’ictus en horari nocturn).
11.- Entenent l’estratègia de treball proposada pel S.E.M., basada en la coordinació
d’una xarxa de vehicles repartits per tot el territori amb capacitat de mobilització
constant.
12.- Reconeixent els esforços que està duent a terme el Servei d’Emergències
Mèdiques per optimitzar els recursos que té a l’abast, i no posant en dubte la
professionalitat dels seus treballadors.
Per tot això es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER:- Manifestar la nostra més completa adhesió a les mocions aprovades els
anys 2014, 2015 i 2016 pels Plens dels nostres Ajuntaments on s’insta al manteniment
del servei de 24h de l’ambulància amb base al C.A.P. d’Anglès.
SEGON.- Exigir de nou, fermament i d’una manera inequívoca, la presència d’un
vehicle de tipus Suport Vital Bàsic amb base a Anglès durant les 24h del dia.
TERCER:- Exigir la millora del transport sanitari no urgent, especialment deficitari des
de la seva adjudicació a la nova empresa concessionària.
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QUART:- Reclamar una major densitat de vehicles de transport sanitari al territori, tan
de nit com de dia, període durant el qual es produeixen el major nombre d’urgències i
emergències. En aquest sentit, demanar especialment el retorn de les 24h de servei
de l’ambulància de Maçanet i de l’ambulància de Girona.
CINQUÈ:- Sol·licitar, altra vegada, un informe detallat dels temps de resposta
específics dels vehicles per municipi i per franja horària.
SISÈ:- Sol·licitar el nombre total de serveis de la unitat 773 (ambulància amb seu al
CAP d’Anglès) des del mes de gener de 2016 fins ara i a quines localitats els ha
efectuat.
SETÈ:- Sol·licitar el nombre total de serveis que ha realitzat el VIR a la zona del TerBrugent.
VUITÈ.- Sol·licitar la confirmació del compromís, adquirit en una de les reunions
celebrades amb els alcaldes del Consorci, d’haver modernitzat l’equip del que
disposen els vehicles (monitors, cardiocompressors, respiradors, sistemes de retenció
i immobilització, etc), de la millora el sistema de comunicacions entre les ambulàncies i
la Central de Coordinació Sanitària del SEM (CECOS) i de l’increment en l’ús de
l’helicòpter medicalitzat.
NOVÉ:- Demanar que es posi a debat la idoneïtat o no de la substitució de les Unitats
de Suport Vital Avançat per Vehicles d’Intervenció Ràpida. En aquest sentit, són
rellevants les declaracions fetes públiques pel Col·legi de Metges de Girona (Diari de
Girona, 24 de desembre del 2015. Us adjuntem el document).
DESÉ.- Mostrar el nostre malestar per no haver estat informats de l’existència d’un
procés participatiu dirigit a recollir propostes per a la definició dels criteris d’ordenació
de la Xarxa d’Atenció Urgent i Continuada a Catalunya, amb temps suficient per a
poder comunicar-ho convenientment a la nostra ciutadania.
Expressar la nostra queixa per no haver rebut, en cap dels casos anteriors, una
resposta oficial a les mocions aprovades pels Plens dels nostres Ajuntaments, més
enllà d’un simple justificant de recepció (adjuntem document).
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els deu vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc
Boïgues Codina, Mercè Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Oriol Amargant Bosch,
Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Francesc Xavier
Farres Berenguer i Albert Melian Clot.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, s’aixeca de la sessió a les 20:57h del
vespre.

L’alcalde
David Sarsanedas Serrat
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Diligència per fer constar que la present acta formada per 12 folis ha estat aprovada per acord
del Ple de la corporació de data 24 de gener de 2017
La secretària
Sara Jordà Casas
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