ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 4 D’ABRIL DE 2011.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:00 hores del dia 4 d’abril de
2011, es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària
que ha estat prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep
Masoliver i Subirós, i amb l’assistència dels regidors que a continuació
s’indiquen: Josep Ferrer Serra, Joaquim Pastoret Lladó, Pere Bosch Camps i
Dolors Juanola Teixidor
Excusa l’assistència el Sr. Rafael Vilar Oller i Margarita Cuéllar Grau
Amb l’assistència de la Secretària Sra. Olga Serrats i Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a
tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
PRIMER.- Adjudicar la concertació de l’operació de crèdit a llarg termini
per al finançament de Construcció d’un edifici sociocultural, Fase I, per
import de 200.000€
Atès que en data 15 de febrer de 2011, es va iniciar procediment per
concertar una operació de crèdit a llarg termini per al finançament de les
obres de construcció d’un edifici sociocultural, Fase I (Dispensari mèdic)
prevista en el Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010.
Atès que en data 9 de març de 2011, es van sol·licitar ofertes a les
Entitats bancàries i se’ls va atorgar un termini de quinze dies per a la
presentació d’aquestes.
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de
conformitat amb allò que estableix l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del Text Refós de la Llei de les
Hisendes Locals,
S’acorda per unanimitat dels cinc dels set regidors assistents:
PRIMER. Adjudicar la concertació de l’operació de crèdit a llarg termini
per al finançament de construcció d’un edifici sociocultural, Fase I (Dispensari
mèdic), per import de 200.000€, en les condicions següents:
— Tipus d’interès: EURIBOR 1 ANY + 3%
— Comissions:
- D’obertura: 0,50%
- D’estudi: 0%
- De cancel·lació:0%
- D’amortització
— Quotes: SEMESTRALS. 4 SEMESTRES DE CARÈNCIA. 4
SEMESTRES D’AMORTITZACIÓ.
-

Termini: 4 anys

SEGON. Autoritzar al SR. Alcalde per a la signatura dels documents que
calguin per a l'execució del present acord.
TERCER. Donar compte de l’operació de crèdit a l’Autoritat
competent en matèria econòmica i financera en la Comunitat Autònoma.
QUART. Notificar el present Acord a les Entitats financeres que van
presentar ofertes.
SEGON.- Incoar expedient de procés de funcionarització
Ates que l’ ajuntament de Garrigàs no disposa de personal funcionari, tot i que
el personal laboral exerceixi funciones reservades a aquests personal, per quan
participa directa o indirecta en l’exercici de les potestats publiques o en la
salvaguarda dels interessos generals de l’ Administració Pública que art. 9.2
LEBEP atribueix exclusivament al personal funcionari. És d'interès d'aquest
Ajuntament funcionaritzar la plaça de la tècnica en administració general
contractada laboralment.
Atès que en data 10 de març de 2011 mitjançant Acord del Ple es va
portar a terme la modificació de la plantilla de personal, i publicada, de
conformitat amb els articles 126.3 i 127 del Text Refós de Règim Local, en el
Butlletí Oficial de la Província n.º51, de data 15 de març de 2011, en relació
amb la funcionarització que es pretén portar a terme en aquest Ajuntament.
Atès que en data 10 de març de 2011 mitjançant Acord del Ple, es va
aprovar la relació de llocs de conformitat amb la modificació de la plantilla de
personal.
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple adopta per
unanimitat dels membres assistents el següent
ACORD
PRIMER. Incoar expedient de procés de funcionarització de la següent
plaça:
Lloc de Treball: Tècnic/a d’administració General.
 Característiques essencials: Personal funcionari.
 Funcions: Les assenyalades en l’article 169.1.c) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. Secretaria Intervenció: feines
administratives, normalment de tràmit i col·laboració.
 Requisits exigits: Llicenciat en dret.
 Subgrup A1
 Nivell de complement de destí: 26
 Complement específic: 4951,56euros.
- Forma de provisió: plaça afectada per la Disposició Transitòria
Segona de LEBEP i per la Disposició transitòria 15e de la llei
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció
Publica.
- Jornada setmanal: 16 hores.
SEGON. Elaborar les bases per procedir al sistema selectiu

TERCER.- Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa d’obertura d’establiments.
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les bases del règim local i per l'article 89 de la Llei 20/2009 de
prevenció i control ambiental de les activitats, Decret 82/2010 pel qual s’aprova
el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i a
l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) 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, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal, l’Ajuntament estableix la taxa per a la tramitació municipal de les
autoritzacions ambientals, de les llicències ambientals, de les llicències
d’espectacles públics i activitats recreatives, de les comunicacions prèvies de
les activitats i dels espectacles que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Vistes les facultats conferides per l’article 133.2 i l’article 142 de la Constitució,
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el disposat en els articles 15 a 19 del text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
2/2004, de 5 de març, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels
assistents:
Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança fiscal reguladora
Taxa per d’obertura d’establiments
Segon.- Exposar al públic el present acord al tauler d’anuncis de l'ajuntament,
durant el termini de trenta dies comptats des del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el BOP de Girona. En aquest termini els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes.
Tercer.- En cas de no produir-se reclamacions, publicar al BOP l'acord elevat a
definitiu i el text íntegre de l'ordenança fiscal aprovat, la que entraria en vigor
l'endemà de la seva publicació i regirà mentre no se n'acordi la seva
modificació o derogació.
QUART.- Aprovació provisional de l’ordenança municipal d’obertura
d’establiments i control d’activitats.
En el marc de l’estratègia de Lisboa, la Comissió Europea va respondre a la
petició del Consell Europeu d’elaborar una política quin objectiu fos la supressió
dels obstacles a la lliure circulació dels serveis, i la llibertat d’establiment dels
prestadors de serveis, presentant el 13 de gener de 2004 una “proposta de
Directiva relativa als serveis en el mercat interior”, també coneguda com a
“Directiva de Serveis”, que després de nombroses esmenes, va ser aprovada
pel Consell Europeu el 12 de desembre de 2006. Es tracta de la Directiva
2006/123/CE, que un cop publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea el 27
de desembre de 2006, va entrar en vigor l’endemà.
La pròpia Directiva inicia la seva exposició recordant que “d’acord amb l’article
14, apartat 2 del Tractat de la Unió Europea, el mercat interior implica un espai
sense fronteres interiors en el qual estigui garantida la lliure circulació de

serveis”. L’article 43 del Tractat garanteix la llibertat d’establiment i l’article 49
estableix la lliure prestació de serveis dins de la Comunitat, afegint que
“l’eliminació de les barreres que obstaculitzen el desenvolupament de les
activitats de serveis entre els Estats membres és un mitjà essencial de reforçar
la integració entre els pobles d’Europa i de fomentar un progrés econòmic i
social equilibrat i sostenible”, passant, així mateix, a destacar com “els serveis
són el motor del creixement econòmic, representant un 70% del PIB i dels llocs
de treball en la majoria dels Estats membres, i sent clau per a l’ocupació,
sobretot de les dones, per que poden aprofitar en gran mesura les noves
oportunitats ofertes per la plena realització del mercat interior de serveis”.
És, per tant, l’objectiu de la Directiva de Serveis “Eliminar els obstacles que
s’oposen a la llibertat d’establiment dels prestadors en els Estats membres i a
la lliure circulació de serveis entre els Estats membres i garantir, tant als
destinataris com als prestadors de serveis, la seguretat jurídica necessària per
a l’exercici efectiu d’aquestes dues llibertats fonamentals del Tractat”.
L’impacte econòmic de l’aplicació d’aquesta Directiva, en la nostra economia,
és de considerable importància, ja que el sector de serveis és el de major
importància quantitativa pel seu pes en el PIB, que a nivell nacional és del
66,7% i ofereix un nivell d’ocupació nacional del 66,2 %, per la qual cosa,
d’aquest sector depèn en bona mesura el creixement i la competitivitat de la
resta dels sectors econòmics. Per això, l’execució de la Directiva reduirà les
traves administratives a l’accés de les activitats de serveis, la qual cosa,
incentivarà l’activitat empresarial i econòmica, de fet a Espanya es preveu pel
Govern Central que el seu efecte suposi la creació de 200.000 llocs de treball,
aportant un 1,2% del PIB, impulsant el consum en un 1,2% i la producció en un
punt percentual.
Com a Directiva Comunitària, la seva aplicació requereix la transposició o
incorporació a l’ordenament jurídic, corresponent, no únicament a
l’Administració de l’Estat, sinó a totes les Administracions públiques existents,
l’obligació d’adaptar i modificar totes les normes vigents que regulin
procediments i tramitacions per a l’establiment de serveis subjectes a la
Directiva, i això abans del dia 28 de desembre de 2009. Aquesta transposició
normativa suposa una millora del marc regulador dels serveis econòmics, la
qual cosa, deriva en una major eficiència, productivitat, competitivitat, varietat i
qualitat de les prestacions, amb el benefici que això suposa per a les empreses
i sobretot a la ciutadania en general.
En aquest sentit, el Parlament Espanyol, a data d’avui, ha aprovat la Llei
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici , i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses
lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici.
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i té
en tràmit el projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats, així
com altres disposicions normatives.
Pel que fa a aquest Ajuntament, es planteja aquesta Ordenança, quin text s’ha
redactat en els termes de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici i que ve a establir el marc al
que s'hauran de subjectar tots els procediments i tràmits que l'Ajuntament tingui
establerts o vagi a establir per a la prestació de serveis subjectes a la Directiva.

És, per tant, una Ordenança que seguint el model elegit pel nostre Estat, ve a
transposar de manera directa i horitzontal la Directiva 2006/123/CE, contenint
els principis bàsics per garantir el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici en el Municipi, eliminant o reduint les barreres administratives
mitjançant la simplificació dels procediments i del seu accés a través de
procediments telemàtics.
Ordenança a la qual ha de seguir l'aprovació de les corresponents
modificacions de les Ordenances Municipals afectades, la correlativa adaptació
de tots els procediments i tràmits administratius, la implantació de les vies
telemàtiques i la seva incorporació a la finestreta única que l'Estat
desenvoluparà a l'efecte.
A part de les accions municipals descrites en el paràgraf anterior, aquesta
Ordenança té una disposició derogatòria i una altra transitòria que
salvaguarden i garanteixen en tot moment el compliment i la transposició de la
Directiva, en establir-se com Ordenança general d'aplicació per a tots els
procediments administratius municipals que tinguin relació amb l'establiment
dels serveis subjectes a la Directiva, quedant automàticament derogada
qualsevol norma municipal o automàticament modificat qualsevol procediment
que pugui anar-hi en contra.
Tal com s'ha dit anteriorment, la present Ordenança es dicta en compliment de
l'obligació de transposició de la Directiva 2006/123/CE al marc normatiu
municipal, per la qual cosa, s'ha intentat recollir el seu text i el de la Llei estatal
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, de la forma més
fidel possible.
Vist l’anterior, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança municipal
d’obertura d’establiments i control d’activitats.
Segon.- Exposar al públic el present acord al tauler d’anuncis de l'ajuntament,
durant el termini de trenta dies comptats des del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el BOP de Girona. En aquest termini els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes.
Tercer.- En cas de no produir-se reclamacions, publicar al BOP l'acord elevat a
definitiu i el text íntegre de l'ordenança fiscal aprovat, la que entraria en vigor
l'endemà de la seva publicació i regirà mentre no se n'acordi la seva
modificació o derogació
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 21:16 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA

