Esborrany Acta del Ple extraordinari de l’Ajuntament de data 29 d’abril de
2015
La Vall d’en Bas, 29 d’abril de 2015, essent les vint-i-una hores, al saló de
sessions de l’Ajuntament es reuneixen els senyors regidors: pel grup de
Convergència i Unió: Josep Puigvert Berga, Josep Gumi Quintana, Rosa Maria
Soy Jordà, Jaume Salgueda Soy, Agustina Coll Casademont, Marta Plana
Juvanteny i Eva Carrera Boix; pel grup d’Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal: Jaume Cabañas Rubió, Josep Garcia Mirangels i Sergi Batlle
Llagostera.
Sota la presidència del senyor alcalde, Miquel Calm Puig, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
1. Sorteig membres meses electorals per les Eleccions Municipals del dia
24 de maig de 2015
Es procedeix a fer el sorteig de les Meses electorals i s’acorda fer les
notificacions corresponents i portar-les a signar al jutjat.

2. Classificació ofertes presentades en el procediment de licitació de la
concessió administrativa per la gestió del servei públic amb obra del
Centre de Serveis per a la gent gran de la Vall d’en Bas
Vist l’expedient de contractació per a la concessió de la gestió del servei amb
obra del Centre de serveis per a la gent de la Vall d’en Bas,
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme allò que disposen els
articles 277 a), 278 i ss del Decret legislatiu 3/2012, de 14 de novembre, de
Text refós de la Llei de contractes del sector públic i el Plec de clàusules
economico-administratives particulars aprovades per l’Ajuntament, en concret
l’article 193,
Vista la Proposta efectuada per la Mesa de contractació, s’acorda:
PRIMER: Classificar les empreses que s’han presentat a la licitació. En aquest
cas, es classifica la única empresa presentada:
− Roca Tenas, SL amb una puntuació de 90 punts.
SEGON: Requerir a l’empresa perquè en el termini de 10 dies hàbils presenti la
documentació acreditativa d’estar al corrent de les despeses de Seguretat
Social i obligacions tributàries i el comprovat d’haver constituït la garantia
definitiva.
TERCER: Delegar a la Junta de Govern el tràmit últim de l’adjudicació un cop
presentada la documentació mencionada al punt anterior, en els cinc dies
hàbils següents a la recepció de la documentació.
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Un cop llegida la Proposta el senyor Cabañas pren la paraula i comenta que
van fer el posicionament en l’anterior Ple i que ara només es classifica
l’empresa i que això és només un requisit legal per continuar el procediment,
que podrien discrepar del tercer punt que és delegar a la Junta de Govern, però
que se’n refiaran i que estan d’acord.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

3. Aprovació de nous models de declaració d’incompatibilitats i
declaració d’interessos dels regidors.
El registre d’interessos és un registre que es constitueix en cada Corporació, on
s’inscriuen les declaracions efectuades pels subjectes establerts per llei que
tenen obligació de fer-ho, sobre les seves activitats econòmiques, possibles
causes de incompatibilitat i béns patrimonials.
Classes de registre
a) Del Registre d’Interessos en general.
Segons regula la LBRL, article 75.7, les persones obligades formularan
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol
activitat que els proporcioni o pogués proporcionar ingressos econòmics.
Formularan, així mateix, declaració dels seus béns patrimonials i de la
participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats
participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda,
Patrimoni i, en el seu cas, Societats.
El mateix apartat del referit article de la LBRL, disposa:
“Aquestes declaracions s’inscriuran en els següents Registres
d’Interessos, que tindran caràcter públic.
a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats
que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics,
s’inscriurà en el Registre d’Activitats constituït en cada Entitat
Local.
b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscriurà en el
Registre de Béns Patrimonials de cada Entitat local, en els termes
que estableixi el seu respectiu estatut.
(...)
Es pot entendre que encara que la llei utilitzi indistintament la locució
registre i registres al referir-se a la declaració d’activitats i béns de forma
separada, existeix un sol registre que té una unitat de finalitat i
funcionalitat, encara que amb dos seccions: activitats i béns
patrimonials.
En conclusió, les persones obligades tenen el deure d’efectuar dos
declaracions d’interessos separades: la primera referent a les causes de
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possible incompatibilitat i d’activitats i la segona referent als seus béns
patrimonials.
Aquestes declaracions podrien constar en sengles registres separats,
però res obstaria a considerar que sigui un únic registre amb seccions
diferents, tenint en compte algunes restriccions en el règim d’accessos i
amb salvaguarda de la informació continguda en ells.
Tenint en compte les determinacions de contingut, les obligacions legals
referides a la protecció de dades, i la necessitat de dissenyar un sistema
de suport per a la gestió dels Registres, es proposa adoptar uns nous
acords amb vista a la seva estructuració en els termes següents:
1) Registre d’Interessos:
Secció 1ª : Activitats
Secció 2ª : Béns Patrimonials
2) Registre Especial de Béns Patrimonials.
b) Del Registre Especial de Béns Patrimonials, en particular.
L’article 6 de la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març, de garantia de la
democràcia en els ajuntaments i la seguretat dels regidors, va incorporar
a l’art. 75.7 de la LBRL dos nous paràgrafs, en els quals es creava el
Registre Especial d’Interessos. Aquest registre va ser creat amb la
finalitat que aquells regidors electes que vegin amenaçada la seva
seguretat personal i la dels seus béns o negocis, la dels seus familiars,
socis, o persones amb qui tinguin relació professional, puguin realitzar
les seves declaracions de forma reservada, davant el Secretari de la
Diputació Provincial o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
L’article 163.4 de la TRLMRLC remet la realització de la declaració
d’aquest registre a allò regulat a la LBRL. Aquest Registre Especial
d’Interessos va ser substituït pel Registre Especial de Béns Patrimonials
(REBP) en modificar-se l’article 75.7 LBRL per la L 8/2007, de sòl.
Respecte al Registre Especial de Béns Patrimonials, l’article 75.7 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, diu:
“(...) Els representants locals i membres no electes de la Junta de
Govern Local respecte als que en virtut del seu càrrec, resulti
amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus béns o negocis, la
dels seus familiars, socis, empleats o persones amb qui tingueren relació
econòmica o professional podran realitzar les declaracions de béns i
drets patrimonials davant el Secretari/a de la Corporació Provincial, o, en
el seu cas, davant l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma
corresponent. Dites declaracions s’inscriuran en un Registre Especial de
Béns Patrimonials, creat a aquests efectes en aquelles institucions.
En aquest supòsit, aportaran al Secretari/a de la seva respectiva Entitat
mera certificació simple i succinta acreditativa d’haver complimentat les
seves declaracions, i que, aquestes estiguin inscrites en el Registre
Especial d’Interessos a que es refereix el paràgraf anterior, que serà
lliurada pel funcionari encarregat del mateix”.
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Aquest és, doncs, un dret que es concedeix als representants locals i als
membres no electes de la Junta de Govern Local i que, per tant, ha
d’interpretar-se d’una manera amplia, perquè suposa una manifestació
del dret constitucional de l’accés als càrrecs públics establerts en l’article
23 de la Constitució Espanyola, tal i com expressament ha vingut
assenyalant el tribunal Constitucional.
Prova que es tracta d’un dret garantit constitucionalment, és el fet que
l’article 75.7 està inclòs dins del capítol de la LRBRL que regula l’Estatut
dels membres electes.
Persones obligades a fer la declaració
Segons regula l’art. 75.7 LBRL, estan obligats a formular les declaracions: “Els
representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern
Local”.
El TRLMRLC (art. 163.1) i el ROF (art. 30.2) per la seva part, especifiquen que
estan obligats els membres de la Corporació.
Amb la modificació produïda per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, a la
LBRL, es va introduir una nova disposició addicional quinzena que preveu :
“El règim previst a l’article 75.7 d’aquesta llei serà d’aplicació al personal
directiu local i als funcionaris de les corporacions locals amb habilitació de
caràcter estatal que, conforme al que preveu l’art. 5.2 de la DA segona de la
llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, desenvolupi a
les entitats locals llocs de treball que hagin estat proveïts mitjançant lliure
designació en atenció al caràcter directiu de les seves funcions o a l’especial
responsabilitat que assumeixin”.
Per tant, amb la modificació introduïda, s’amplia el tipus de subjectes obligats a
formular les declaracions d’activitats i de béns patrimonials, essent obligats, en
conseqüència, en l’àmbit de la Corporació: els membres electes, el personal
directiu i els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal nomenats per lliure
designació.
Responsabilitat, direcció, gestió i custòdia dels Registres
L’article 163.3 TRLMRLC, disposa que el registre d’interessos està sota la
responsabilitat directa del President de la Corporació o del membre en qui
delegui.
El ROF, a l’art. 30.1, estableix que la custodia i direcció del registre correspon
al Secretari.
La LBRL no contempla cap previsió concreta més enllà de la disposició
addicional vuitena, introduïda per la L 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures de modernització del govern local, que especifica que en els municipis
inclosos en l’àmbit d’aplicació del títol X de la LBRL, sobre el règim
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d’organització dels municipis de gran població, i en els Cabildos Insulars
Canaris s’aplicaran les normes que assenyala, i entre elles, es troba l’apartat c)
de la DA esmentada que literalment prescriu: “Las funciones que la legislación
electoral general asigna a los secretarios de los ayuntamientos, así como la
llevanza y custodia del registro de intereses de miembros de la Corporación,
serán ejercidas por el secretario del Pleno”.
S’ha d’assenyalar la interpretació que va realitzar la Resolució de 27.1.1987, de
la Direcció General d’Administració Local, sobre la posició ordinamental del
ROF i aplicabilitat del mateix a les entitats que, d’acord amb el disposat a la
LBRL, disposin de Reglament orgànic propi. Segons es preveu en el seu
apartat 8è, aquells preceptes del títol primer del ROF (entre ells, està la
regulació realitzada del registre d’interessos), que no són reproducció de
normes legals, sinó concreció o desenvolupament de les mateixes, poden ser
objecte d’una regulació distinta en el Reglament orgànic de cada Corporació.
A contrario sensu amb aquesta interpretació, el reglament orgànic no
especifica qui ha de ser l’encarregat de la direcció i custòdia dels registres,
només contempla la previsió que aquests estaran sota la responsabilitat de la
presidència, per tant es considera que en aquest supòsit seria aplicable el ROF
que especifica que la custòdia i direcció del registre, és a dir, la seva gestió, en
sentit ampli, correspon a la Secretaria de la Corporació.
Seguint aquest criteri, la Secretaria General hauria de ser l’encarregada de la
direcció, custòdia, gestió i conservació dels registres d’interessos d’aquesta
Corporació.
Moment de formalitzar la declaració.
Segons preveuen els articles 75.7 LBRL, 163.1 TRLMRLC i 30.2 ROF, les
declaracions es duran a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del
cessament, al final del mandat i quan es modifiquin les circumstàncies de fet.
Aquests registres poden convertir-se en simple declaració testimonial si no es
concreten i regulen qüestions com els efectes de la negativa a declarar o
actualitzar les declaracions, o garantir el compliment de la declaració final al
moment del cessament. Ni la LBRL, el ROF, ni TRLMRLC fixen les
conseqüències de l’incompliment d’aquest deure, per això és convenient
completar la regulació de la falta o mancança de dades de les declaracions per
les Comunitats Autònomes o a través del reglament orgànic o d’altre normativa
de desenvolupament de cada entitat local.
S’ha de precisar, altrament, que està absolutament garantida la presentació de
les declaracions dels regidors al constituir-se la Corporació i a l’inici del mandat,
ja que l’art. 75.7 LBRL ha de posar-se en relació amb l’art. 108.8 de la LO
5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, que estableix que per tal
d’adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els regidors, a banda de jurar-lo o
prometre’l, deuran complimentar els demés requisits exigits en les lleis o
reglaments; en conseqüència, tots els membres de les corporacions locals
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estan obligats a formular, abans de la presa de possessió, les corresponents
declaracions. La Junta Electoral Central, en reiterats acords, ha determinat que
la falta de presentació de les declaracions d’interessos impedeix als regidors
prendre possessió del càrrec. Però, no hi ha cap precepte de la legislació
general local o electoral que reguli els efectes de no fer-ho al finalitzar el seu
mandat o quan variïn les circumstàncies, ni la possible utilització de mitjans per
a obligar-los.
Quant als altres grups de persones obligades a declarar, el de Directius i el de
funcionaris amb Habilitació estatal, l’obligació de formular declaració estaria
circumscrita al moment de prendre possessió o accedir al càrrec, en el moment
en que aquesta situació variï o finalitzi i, en qualsevol cas, caldrà formular
declaració sempre que es produeixi una variació substancial respecte de la
declaració presentada anteriorment.
Instrumentació i contingut del document de declaració
La legislació preveu que declaració podrà instrumentar-se en qualsevol classe
de document que doni fe de la data i de la identitat del declarant i del seu
contingut, en el que, en tot cas, haurà de constar segons prescriu literalment
l’article 31.1 ROF:
a) “Identificación de los bienes muebles e inmuebles integrantes del
patrimonio personal, con designación, en su caso, de su inscripción
registral, y fecha de adquisiciones de cada uno.
b) Relación de actividades y ocupaciones profesionales, mercantiles o
industriales, trabajos por cuenta ajena y otras fuentes de ingresos
privados, con especificación de su ámbito y carácter y de los empleos o
cargos que se ostenten en entidades privadas, así como el nombre o
razón social de las mismas.
c) Otros intereses o actividades privadas que, aún no siendo susceptibles
de proporcionar ingresos, afecten o estén en relación con el ámbito de
competencias de la Corporación.”
Les declaracions podran ser efectuades en els models aprovats pels Plens
respectius que seran signades per l’/la interessat/da i pel Secretari/ària en la
seva qualitat de federatari públic (arts 75 7 LBRL i 31.2 ROF). La signatura del
Secretari limitarà la seva eficàcia a la data de la declaració i a què la signatura
del declarant és l’autèntica o ha estat posada en la seva presència. Mai la
funció federatària podrà referir-se a la veracitat d’allò declarat. Així, doncs,
s’hauran de presentar i signar amb la intervenció de la Secretària general de la
Corporació.
Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant
LBRL), art. 75.7, 75.8 i disposició addicional 15a, segons redacció donada per
la modificació operada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl.
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC), article 163.
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Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), articles 30 a 32
i disposició transitòria primera.
Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la garantia de la democràcia en els
Ajuntaments i la seguretat dels Regidors.
Atesos aquests antecedents, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar el nous Models de declaració d’incompatibilitats i declaració
d’interessos dels regidors, i que s’acompanyen com a annex I i II.
SEGON.- Disposar que la Secretaria General de la Corporació serà
l’encarregada de la direcció, custòdia i gestió del Registre d’Interessos dels
membres electes de la Corporació, i del Registre Especial de Béns
Patrimonials.
TERCER.- Fer públic el present acord, junt amb la resta de documentació de
suport que pugui ser d’utilitat, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Girona i la inserció en la pàgina web municipal.
QUART.- Deixar sense efecte qualsevol acord que contradigui o s’oposi als
anteriors.
CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari al Sr. Alcalde per a
l’adopció de qualsevol resolució per al desenvolupament dels acords adoptats.
ANNEX I
DECLARACIÓ
D’INCOMPATIBILITATS,
ACTIVITATS
QUE
PROPORCIONEN INGRESSOS ECONÒMICS I EXERCICI DE CÀRRECS
DELS REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.
Presa de
Nom
i
possessió
cognoms:
DNI:

Cessament

Càrrec:

Variacions

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases de
règim local, en la redacció donada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl, formulo la
següent declaració:
A. Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat de les
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previstes en la legislació vigent (annex)

B. Causes de possible incompatibilitats

C. Que, en relació amb les activitats que em proporcionen o poden
proporcionar ingressos econòmics, assenyalo les següents:
C.1 Activitats públiques
Càrrec:
Res a declarar en aquest epígraf
C.1.2 Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
Càrrec:
Res a declarar en aquest epígraf
C.1.3 Percepció de pensions de drets passius o de la
Seguretat Social
Res a declarar en aquest epígraf
C.1.4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos
de les administracions públiques, el seus organismes o empreses:
Res a declarar en aquest epígraf

C.2 Activitats privades (inclou les realitzades per compte propi o
d’altri, l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació
o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i
consorcis amb finalitats lucrativa, els càrrecs i/o participació
superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona
vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i
descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en
aquestes obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la
seva naturalesa, concertades amb el sector públic, estatal,
autonòmic o local).
Denominació :
Domicili :
NIF :
Activitat :
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Càrrec :
Retribució bruta anual :
que representa nets al mes :
Import dieta/indemnització bruts per
sessió :
que representa nets per sessió :
amb un nombre aproximat de :

Denominació :
Domicili :
NIF :
Activitat :
Càrrec :
Retribució bruta anual :
que representa nets al mes :
Import dieta/indemnització bruts per
sessió :
que representa nets per sessió :
amb un nombre aproximat de :

Denominació :
Domicili :
NIF :
Activitat :
Càrrec :
Retribució bruta anual :
que representa nets al mes :
Import dieta/indemnització bruts per
sessió :
que representa nets per sessió :
amb un nombre aproximat de :

€
€
€
€
sessions a l’any.

€
€
€
€
sessions a l’any.

€
€
€
€
sessions a l’any.

Res a declarar en aquest epígraf

D. Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes
d’interessos:
Relació d’activitats i càrrecs no inclosos en els apartats anteriors
que exerceix el/la interessat/da en la data de la declaració i pels
quals no percep cap retribució, indemnització o dieta.
Denominació

Ens,
entitats
organismes

o
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E. Observacions, aclariments o ampliació de dades.

Formulo aquesta declaració en compliment del que disposa l’actual redactat de
l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i
exclusivament a aquests efectes.
Les dades declarades s’incorporaran al REGISTRE D’ACTIVITATS estipulat en
l’esmentat article, amb les condicions d’accés legalment previstos.
La Vall d’en Bas,
Signatura
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INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA DECLARACIÓ D’INCOMPATIBILITATS,
ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INGRESSOS ECONÒMICS I EXERCICI DE
CÀRRECS DELS REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I
MEMBRES NO ELECTES DE LA COMISSIÓ DE GOVERN.
1.- Estan subjectes a aquesta declaració els regidors i regidores de la corporació
municipal. La declaració es formula en compliment del que disposa l’actual
redactat a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
(endavant LBRL).
2.- És objecte d’aquesta declaració les causes de possible incompatibilitat i qualsevol
activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics al declarant.
D’altra banda, i en observança del principi de transparència i en prevenció de
conflictes d’interessos, la declaració inclou la relació d’activitats i càrrecs no
inclosos en altres apartats que exerceix l’interessat/da sense percebre cap
retribució, indemnització o dieta.
3.- Els regidors i les regidores de la corporació municipal formularan aquesta
declaració davant el/la Secretari/ària General de l’Ajuntament abans de prendre
possessió del càrrec, en el moment de cessament i també la declaració de
variacions durant el mandat.
No obstant l’anterior, en el moment de cessament d’aquells membres electes o no
electes, que hagin tingut responsabilitats executives en les diferents àrees de
govern formularan la declaració en un imprès normalitzat propi.
4.- Aquesta declaració d’activitats s’inscriurà en el Registre previst a l’article 75.7
LBRL.
L’esmentat Registre és públic. La consulta es realitzarà en el despatx del/de la
Secretari/ària General i davant seu i a través del lliurament de certificacions
sobre el punt concret que se sol·liciti per interessat legítim i amb acreditació
prèvia de la causa.

11

ANNEX II

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DELS
REGIDORS
REGIDORES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.
Presa de
Nom
i
possessió
cognoms:
DNI:

Cessament

Càrrec:

Variacions

I

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les Bases de
Règim Local, en la redacció donada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl, i
l’article 15 i següents del reglament Orgànic de l’Ajuntament, formulo la següent
declaració:

DECLARACIÓ:

A. BÉNS IMMOBLES (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, etc.)

Tipus de bé

Municipi

%
Any
Càrregues
o
deutes
titularitat d’adquisició corresponents al/a la
declarant
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B. BÉNS MOBLES:
B.1 VEHICLES
Marca i model

Any de matriculació

Any d’adquisició

B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS
PROPIS (deute públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors
equivalents):
Descripció

Valoració

B.3. VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ DE FONS PROPIS DE
QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions):
Descripció

Valoració o nombre de títols

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI A LA VISTA O A
TERMINI, COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE:
Entitats dipositària

% titularitat Saldo mitjà corresponent al/a la
declarant
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B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, dret de propietat
intel·lectual o industrial, etc.)

C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ
PATRIMONIAL (herències, llegats, propietats litigioses, afectació al compliment
d’obligacions o qualsevol altre aspecte que, en el seu cas, es consideri oportú
esmenar).

D. REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA,
DEL PATRIMONI I SOCIETATS
Als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, declaro:
Haver procedit a la liquidació per a l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques corresponent a l’exercici passat, cosa que acredito
mitjançant fotocòpia del document d’ingrés o devolució (model 100) o
certificació expedida per l’Agència Tributària.
No haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per
no estat obligat/da a fer-ho.

A efectes de l’Impost sobre Patrimoni, declaro:
Haver procedit a la liquidació per l’impost corresponent a l’exercici
passat, cosa que acredito aportant fotocòpia del document d’ingrés
(model 714) o certificació expedida per l’Agència Tributària.
No haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per
no estat obligat/da a fer-ho.

Als efectes de l’Impost sobre Societats:
14

Aporto comprovant de la liquidació de l’impost corresponent a l’exercici
passat, respecte de les societats on posseeixo més del 50% del capital
o tinc majoria de vot en la presa de decisions.
Declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del
capital social ni tinc majoria de vot en la presa de decisions en cap
societat.
Formulo aquesta declaració en compliment del que disposa l’actual redactat
de l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i
exclusivament a aquests efectes. Les dades declarades s’incorporaran al
REGISTRE D’INTERESSOS estipulat en el citat article, amb les condicions
d’accés previstos legalment.
La Vall d’en Bas,
Signatura

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS
DELS REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL .
1.- Estan subjectes a aquesta declaració els regidores i les regidores de la corporació
municipal. La declaració es formula en compliment del que disposa l’actual
redactat de l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
(endavant LBRL).
2.- Són objecte d’aquesta declaració els béns patrimonials i la participació en
societats de tot tipus del declarant, amb informació de les societats participades i
de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si s’escau, de
Societats.
3.- Cal adjuntar a aquesta declaració:
- La darrera liquidació de la declaració tributària de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques (IRPF).
- La darrera liquidació de la declaració tributària sobre l’Impost sobre
Patrimoni, si està obligat a fer-la.
- La darrera liquidació de la declaració tributària de l’Impost de Societats, si
està obligat a fer-la.
A aquests efectes, s’entén per liquidació la pàgina de la declaració que determina
la quota tributària.
4.- Els regidors i les regidores de la corporació municipal, formularan aquesta
declaració davant el/la Secretari/ària General de l’Ajuntament abans de prendre
possessió del càrrec, en el moment de cessament i, també quan es produeixin
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variacions durant el mandat.
S’entén que s’ha produït una variació de la declaració de béns i patrimoni quan
aquesta comporti un increment o decrement significatiu en el patrimoni, més enllà
de les variacions derivades de la normal administració dels béns, drets i
interessos declarats.
5.- Aquesta declaració de béns i patrimoni s’inscriurà al Registre d’interessos previst
a l’article 75.7 LBRL i l’article 15 del Reglament Orgànic Municipal el qual està
sota la custòdia i direcció de la Secretaria General de l’Ajuntament.
L’esmentat Registre és públic. La consulta es realitzarà en el despatx del/ de la
Secretari/ària General i davant seu i, a través del lliurament de certificacions
sobre el punt concret que se sol·liciti per interessat legítim i amb acreditació
prèvia de la causa.

S’aprova per unanimitat.
4. APROVACIÓ DELS ESTATS I COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI
PRESSUPOSTARI 2014
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 van ser sotmesos a
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen
aprovador en data 23 de març de 2015. Exposat el Compte General, al públic,
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 116 de 2 d’abril de 2015,
pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni
observacions.
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els
articles del 189 al 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, el Ple de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas,
ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2014, integrats pels següents estats bàsics:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació
- Compte de resultats
- Liquidació del pressupost.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que
s’ha de pagar corresponents a pressupostos tancats.
- Estat de tresoreria
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació
- Estat de modificació de crèdit
- Estat de romanent de tresoreria
16

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions
d’ingressos inicialment aprovats
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels
pressupostos tancats.
- Actes d’arqueig al final de l’exercici
- Relacions nominals de deutors i creditors
Tercer. Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes.
Un cop explicats els comptes per la regidora Marta Plana, es procedeix a votar i
s’aproven amb els vots de CiU i l’abstenció d’ERC que expliquen que com
sempre s’abstenen perquè no participen en l’elaboració dels comptes.

5. Donar compte del marc pressupostari 2016-2018
Vist l’Ordre 202/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera i l’Ordre HAP/2015/2012 d’1 d’octubre per les que es desenvolupen
les obligacions de subministre d’informació, que en el seu article 6 estableix
l’obligació de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini
en els quals s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les entitats locals,
es proposa donar compte dels marcs pressupostaris que s’adjunten en l’Annex
adjunt.
La Vall d’en Bas, 30 de març de 2015

Es dóna compte.

6. Aprovació del Text refós de la Modificació puntual número 6 del POUM
Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 12 de març de 2015
que ha suspès l’aprovació definitiva de la Modificació puntual número 6 del
POUM fins que es presenti un Text refós amb la incorporació de determinades
prescripcions,
Vist el Text refós redactat a l’efecte:

17

PRIMER: Aprovar el Text refós de la Modificació puntual número 6 del POUM
redactat en compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
data 12 de març de 2015.
SEGON: Trametre’l per duplicat exemplar degudament diligenciat a la Comissió
Territorial d’Urbanisme perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.
Un cop llegida la Proposta pren la paraula el senyor alcalde i comenta que
sembla que serà l’últim Text refós perquè Urbanisme ho veuen bé. El senyor
Cabañas que veuen la modificació superjustificada, però respecte al tema de
Congelats Reixach cal avisar-los que malgrat que la modificació empara les
obres que estan fent, cal advertir-los que no podien començar-les abans d’hora
i que no tenen llicència encara.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitt.
7. Aprovació provisional Pla Especial Urbanístic del Mas la Coromina de
Joanetes
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 22 de setembre de 2014 va aprovar
inicialment la Modificació del Pla Especial urbanístic del Mas la Coromina de
Joanetes, el qual s’ha exposat al públic pel termini d’un mes als efectes
d’al·legacions en el BOP de Girona número 193, de data 9 d’octubre de 2014
en el Diari de Girona de 8 d’octubre de 2014, al tauler d’anuncis municipal i a la
web municipal, sense que s’hagin presentat al·legacions,
Vistos els informes dels organismes afectats per llur competències,
Vistos els articles 67, 87 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació del
Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar provisionalment la Modificació del Pla Especial del Mas la
Coromina de Joanetes.
SEGON: Trametre’l per triplicat exemplar degudament diligenciat i còpia de
l’expedient administratiu complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè
procedeix a la seva aprovació definitiva.
S’aprova per unanimitat.

8. Precs i preguntes
Pren la paraula el senyor Garcia i demana sí respecte a l’Informe tècnic del
Geriàtric que comenta que no hi ha prou especificació respecte a la
comunicació que farà l’empresa, se’ls hi demanarà que ho esmenin encara que
ja estigui aprovat i es contesta que sí.
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Seguidament el senyor Garcia demana que s’hi fa al terreny de Can Riera i el
senyor alcalde li contesta que ho ha comprat el ferrer de Joanetes i es fa una
nau. El senyor Garcia afegeix que a l’esquerra no es veu el poble, que tot és
Polígon industrial i que davant de la Capisa, per exemple, amb bons arbrats no
dóna la sensació que les naus et cauen a sobre, que si es pogués posar una
barrera vegetal al poble quedaria més arreglat i demana si es podria arreglar
aquí a en Bas. El senyor alcalde contesta que sí, que té raó i que es va fer
arribar a Congelats Reixach que volia que ho arreglessin, que ho facin com
Tadesan o Masoliver i sembla que ho arreglaran. El senyor Garcia contesta que
que ho faria la mateixa sensació, com tampoc passarà a la variant d’en Bas on
hi ha un tros sense arbres i que queda molt lleig.
El senyor Garcia continua comentant el tema dels contenidors, que cal agruparlos, però potser en algun lloc caldria tornar al porta a porta. El senyor Cabañas
intervé i explica que els municipis que ho han provat, primer els feia molta
mandra, però que ningú després es tira enrere perquè funciona bé. Que ho
tenen Sant Joan les Abadesses, Vilablareix, etc des de fa molt poc temps.
Seguidament s’aixeca la sessió a les vint-i-dues hores.
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