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Núm. 10403
SERVEI COMÚ PROCESSAL D’EXECUCIÓ CIVIL, SOCIAL I
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE GIRONA
Jutjat Social 1 Girona (UPSD social 1)
Edicte de notificació de resolució dictada en el procés d’execució 98/2018
NIG: 17079 - 44 - 4 - 2018 - 0000144
Referencia: Ejecutorias núm. 98/2018 - A
Procedimiento: 51/2017 Demandas - Juzgado Social 1 Girona (UPSD
social 1)
Parte ejecutante: HILDA IRENE ARBONES LAPENA
Parte ejecutada: BUBACARR BALDEH
Mediante este edicto, dictado de acuerdo con lo ordenado en el
proceso de ejecución número 98/2018 - A, instruido por este Servicio Común Procesal de Ejecución, a instancia de HILDA IRENE
ARBONES LAPENA, contra BUBACARR BALDEH , se notifica a
BUBACARR BALDEH, en paradero desconocido (artículo 59 LRJS),
la resolución siguiente:
Decreto nº 506/18 (28.11.18).
Contra esta resolución se puede interponer un recurso en el plazo
de tres días, con los requisitos y apercibimientos legales que consten
en la resolución que se le notifica, de la que puede tener conocimiento íntegro en la Secretaría de este Servicio, sita en Pl. Josep M. Lidón
Corbí, 1, de Girona.
Se hace público en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las comunicaciones siguientes
se harán en los estrados, excepto los autos, sentencias, decretos que
pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o cuando se
trate de emplazamientos.

El/la letrado/a de la Administración de Justicia

Administració de Justícia Servei Comú Processal d’Execució
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Núm. 10406
SERVEI COMÚ PROCESSAL D’EXECUCIÓ CIVIL, SOCIAL I
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE GIRONA
Jutjat Social 1 Girona (UPSD social 1)
Edicte de notificació de resolució dictada en el procés d’execució 320/2018
NIG: 17079 - 44 - 4 - 2017 - 0011639
Referencia: Ejecutorias núm. 320/2018 - A
Procedimiento: 272/2017 Demandas - Juzgado Social 1 Girona
(UPSD social 1)
Parte ejecutante: JOSÉ MANUEL CARMONA IÑIGO
Parte ejecutada: ANTONIO BORREGO LOPEZ
Mediante este edicto, dictado de acuerdo con lo ordenado en el proceso de ejecución número 320/2018 - A, instruido por este Servicio
Común Procesal de Ejecución, a instancia de José Manuel Carmona
Iñigo, contra Antonio Borrego Lopez, se notifica a Antonio Borrego
Lopez , en paradero desconocido (artículo 59 LRJS), la resolución
siguiente:
Auto 31.07.2018.
Contra esta resolución se puede interponer un recurso en el plazo
de tres días, con los requisitos y apercibimientos legales que consten
en la resolución que se le notifica, de la que puede tener conocimiento íntegro en la Secretaría de este Servicio, sita en Pl. Josep M. Lidón
Corbí, 1, de Girona.
Se hace público en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las comunicaciones siguientes
se harán en los estrados, excepto los autos, sentencias, decretos que
pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o cuando se
trate de emplazamientos.

El/la letrado/a de la Administración de Justicia
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Núm. 10422
SERVEI COMÚ PROCESSAL D’EXECUCIÓ CIVIL, SOCIAL I
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE GIRONA
Jutjat Social 1 Girona (UPSD social 1)
Edicte de notificació de resolució dictada en el procés d’execució 285/2018
NIG: 17079 - 44 - 4 - 2017 - 8009374
Referència: Execucions núm. 285/2018 - A
Procediment: 545/2017 Demandes - Jutjat Social 1 Girona (UPSD
social 1)
Part executant: MIMOUN AMAKHTARIA
Part executada: NET I POLIT SERVEIS AUXILIARS, S.L.
Per mitjà d’aquest edicte, dictat d’acord amb el que s’ha ordenat
en el procediment d’execució número 285/2018 - A, instruït per
aquest Servei Comú Processal d’Execució a instància de Mimoun
Amakhtaria , contra NET I POLIT SERVEIS AUXILIARS, S.L., es notifica a NET I POLIT SERVEIS AUXILIARS, S.L., en parador ignorat
(article 59 LRJS), la/les resolució/ns dictada/es en aquest procés, la
part dispositiva de la/les qual/s diu/en literalment: Interlocutòria
d’extinció de la relació laboral
Es fa públic al Butlletí Oficial de la Província als efectes pertinents,
amb l’advertiment que les comunicacions següents es faran a les estrades, llevat de les interlocutòries, sentències o citacions a termini.
Girona, 30 de novembre de 2018

BOP-2018_0_236_10422

El/la lletrat/ada de l’Administració de Justícia

Administració de Justícia Servei Comú Processal d’Execució
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Núm. 10383
SERVEI COMÚ PROCESSAL D’EXECUCIÓ CIVIL, SOCIAL I
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE GIRONA
Jutjat Social 2 Girona (UPSD social 2)
Edicte de notificació de resolució dictada en el procés d’execució 229/2018
NIG: 17079 - 44 - 4 - 2016 - 8022417
Referència: Execucions núm. 229/2018 - B
Procediment: 441/2016 Demandes - Jutjat Social 2 Girona (UPSD
social 2)
Part executant: DAVID GARCIA RUANO
Part executada: MOBERT SEGURIDAD, S.L.
Per mitjà d’aquest edicte, dictat d’acord amb el que s’ha ordenat en
el procediment d’execució número 229/2018 - B, instruït per aquest
Servei Comú Processal d’Execució a instància de David Garcia Ruano, contra MOBERT SEGURIDAD, S.L., es notifica a MOBERT SEGURIDAD, S.L., en parador ignorat (article 59 LRJS), la/les resolució/ns dictada/es en aquest procés, la part dispositiva de la/les
qual/s diu/en literalment:
Decret insolvència 19.11.2018
Es fa públic al Butlletí Oficial de la Província als efectes pertinents,
amb l’advertiment que les comunicacions següents es faran a les estrades, llevat de les interlocutòries, sentències o citacions a termini.
Girona, 29 de novembre de 2018
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El/la lletrat/ada de l’Administració de Justícia
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Núm. 10430
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE FIGUERES
Edicte de notificació de resolució dictada en el procés d’execució de títols
judicials 85/2018
Judici: Execució de títols judicials 85/2018
Sobre: Execució de Títol judicial (dinerària)
Part demandant/executant: Laia Juidias Expósito, Roberto Pérez
García
Part demandada/executada: PATRIMONIAL OROTAVA SL
FAIG SABER:
Que el dia 30/11/2018 s’ha dictat un decret en el procediment esmentat.
Atès que es desconeix el domicili actual de la part executada, PATRIMONIAL OROTAVA SL, i d’acord amb el que estableix l’article
59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social (LRJS), he disposat
notificar-li la resolució per mitjà d’aquest edicte.
Contra aquesta resolució s’hi pot interposar un recurs de revisió en
el termini de tres dies, amb els requisits i advertiments legals que
consten en la resolució que se li notifica.
La resolució que es notifica està a disposició de la persona interessada en aquest òrgan judicial.

I, perquè serveixi de notificació en la forma escaient a la part executada, PATRIMONIAL OROTAVA SL, el domicili o residència de la
qual es desconeix, expedeixo i signo aquest edicte a fi que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província. De conformitat amb el que
estableix l’article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social,
advertiu-la que les notificacions següents es faran afixant una còpia
de la resolució o de la cèdula en el tauler d’anuncis d’aquesta oficina judicial, llevat del supòsit de la comunicació de les resolucions

Administració de Justícia Jutjats Socials
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Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter
personal en l’àmbit de l’Administració de justícia, que estableixen
els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial
(LOPJ) i la Instrucció 6/2012 de la Secretaria General de l’Administració de Justícia, relativa a la publicació d’edictes en diaris i butlletins oficials i la protecció de dades.
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que hagin de revestir forma d’interlocutòria o sentència, o de decret
quan posi fi al procés.
Figueres, 30 de novembre de 2018
Raúl Díaz Sáez
Lletrat de l’Administració de Justícia

Les persones interessades queden informades que les seves dades
personals s’han incorporat al fitxer d’assumptes de l‘oficina judicial,
sota la custòdia i responsabilitat d’aquesta, on es conservaran amb
caràcter confidencial i únicament per al compliment de la tasca que
té encomanada, i es tractaran amb la màxima diligència.

BOP-2018_0_236_10430

Així mateix, queden informades que les dades que conté aquesta documentació són reservades o confidencials, que l’ús que se’n
pugui fer ha de quedar circumscrit a l’àmbit del procés, que se’n
prohibeix la transmissió o comunicació per qualsevol mitjà o procediment i que s’han de tractar exclusivament per a finalitats pròpies
de l’Administració de justícia, sens perjudici de les responsabilitats
civils i penals establertes per al cas que se’n faci un ús il·legítim (Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i article
5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal).

Administració de Justícia Jutjats Socials
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Núm. 10387
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE GIRONA
Edicte de notificació de sentència dictada en el procediment 48/2018
(UPSD social 2)
Procediment: Altres acomiadaments o extincions contractuals
48/2018
Secció: C
Part actora: Maria Teresa Tomas Sala, Halima El Mansoury , Fatima
Radaidan i Soukaina El Moussaoui Radaidan
Part demandada: José Luís Jara Jiménez i FONS DE GARANTIA
SALARIAL (FOGASA)
Lletrada de l’Adm. de justícia Carolina Maria Ramón Torres
Segons el que s’ha decidit en les actuacions núm. 48/2018 seguides
en aquest Jutjat a instàncies de Maria Teresa Tomas Sala, Halima El
Mansoury , Fatima Radaidan i Soukaina El Moussaoui Radaidan
contra José Luís Jara Jiménez i FONS DE GARANTIA SALARIAL
(FOGASA), en relació amb Altres acomiadaments o extincions contractuals, amb aquest edicte es notifica a José Luís Jara Jiménez , en
parador desconegut, la SENTENCIA del dia 26/11/18 dictada en
aquestes actuacions.
Amb l’advertiment que la resolució no és ferma i que en contra
hi poden interposar recurs de suplicació davant la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, anunciant-lo davant
aquest Jutjat en el termini dels cinc dies hàbils a comptar des del dia
següent a la notificació d’aquesta resolució.

Girona, 28 de novembre de 2018
La lletrada de l’Administració de Justícia

Administració de Justícia Jutjats Socials
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I perquè serveixi de notificació de forma legal a la persona esmentada, l’adreça de la qual es desconeix, amb l’advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la forma d’interlocutòria o
sentència, es faran al Jutjat, i perquè es publiqui al Butlletí Oficial de
la Província, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte.
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Núm. 10423
JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE GIRONA
Edicte de notificació de resolució dictada en el procediment 574/2017
UPSD social 2
Procediment: Atur 574/2017
Secció: C
Part actora: Natividad Cera Contreras
Part demandada: SERVÍCIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
(SPEE) i SANPERE LOGÍSTICA, SL
Lletrada de l’Adm. de justícia Carolina Maria Ramón Torres
Segons el que s’ha decidit en les actuacions núm. 574/2017 seguides en aquest Jutjat a instàncies de Natividad Cera Contreras contra
SERVÍCIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SPEE) i SANPERE
LOGÍSTICA, SL, en relació amb Atur, amb aquest edicte es notifica a
SANPERE LOGÍSTICA, SL, en parador desconegut, la resolució de
data 29/11/18 (Decret desistiment) dictada en aquestes actuacions.
Mode d’impugnació: Mitjançant un recurs de revisió davant meu,
que s’ha de presentar en aquest òrgan judicial en el termini de TRES
DIES hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació, en què
s’ha d’indicar la infracció en què hagi incorregut la resolució. Sense
aquests requisits no es pot admetre el recurs. La interposició dels recurs no té efectes suspensius respecte de la resolució contra la qual
es recorre (art. 186.3 LRJS)
I perquè serveixi de notificació de forma legal a la persona esmentada, l’adreça de la qual es desconeix, amb l’advertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la forma d’interlocutòria o
sentència, es faran al Jutjat, i perquè es publiqui al Butlletí Oficial de
la Província, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte.

La lletrada de l’Administració de Justícia

Administració de Justícia Jutjats Socials
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Girona, 30 de novembre de 2018
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Núm. 10521
DIPUTACIÓ DE GIRONA
Recursos Humans
Anunci de nomenament de càrrec eventual de confiança o assessorament especial
En atenció al que disposa l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, l’art. 304.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’art. 10.1 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, de Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic per a general coneixement el
nomenament del següent càrrec eventual de confiança o assessorament especial, creat en sessió extraordinària i urgent del Ple
de la Diputació de 15 de juliol de 2015. Aquest acord plenari ha estat íntegrament publicat al BOP núm. 142 de 24 de juliol de
2015 on consta la descripció del lloc de treball:

NOMENAMENTS:
Nom i cognoms
Núria Palomar Vidal

Càrrec
Assessora de Ple

Retribució Bruta anual
37.366,26

Jornada
Ordinària

Data
03/12/2018

La qual cosa es fa públic per a general coneixement.
Girona, 30 de novembre de 2018

BOP-2018_0_236_10521

Miquel Noguer i Planas
President

Administració Local Diputació
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Núm. 10409
AJUNTAMENT DE L’ARMENTERA
Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria d’un procés de selecció de promoció interna
Exp. X2018000306
Portal de transparència, BOP
Al DOGC anunci referència al BOP
Per Decret de l’Alcaldia 223/2018, s’aprovà la convocatòria i les bases per a la selecció d’un administratiu/iva com a funcionari
de carrera, per promoció interna. Es publiquen les bases per tal de donar compliment al principi de publicitat que regeix l’acte.
Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la darrera publicació
de la convocatòria.
BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA, MITJANÇANT CONCURSOPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA.
Primera. Objecte de la Convocatòria i sistema de selecció
És objecte de les presents bases convocar el procés selectiu per a la provisió definitiva d’una plaça de funcionari de carrera de
l’escala d’administració general sots-escala administrativa vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament de L’Armentera i
pressupostada al capítol 1 de despeses de personal del pressupost municipal, pel sistema de concurs – oposició i per promoció
interna.
Les característiques del lloc de treball són les següents:
Règim Jurídic: Funcionari de Carrera
Escala: Escala d’Administració General
Sots- Escala: Administrativa
Grup de classificació: Sots-Grup C1.
Nivell Complement de destí: 18
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs-oposició per promoció interna
Jornada de treball: 37,5 hores setmanals de mitjana en còmput anual.

> Informar, atendre i assessorar al públic, personal, telemàtica o telefònicament, sobre els tràmits i actuacions gestionats
per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
> Iniciar, tramitar i finalitzar els expedients vinculats als tràmits gestionats directament per l’OAC.
> Rebre i atendre en primera instància les queixes, demandes i suggeriments dels ciutadans.
> Gestionar el registre d’entrada i sortida efectuant la conseqüent distribució dels documents i arxivant, si s’escau, la
documentació registrada.
> Gestionar el padró municipal.
> Dur a terme la tramitació i seguiment dels expedients administratius propis de l’àmbit d’acord amb les directrius i
els procediments establerts pel seu superior. Això és, impulsar i fer-ne el seguiment, redactar els models relatius a
l’expedient, responsabilitzant-se dels terminis legalment establerts.
> Col·laborar en el disseny i manteniment dels procediments administratius de l’àmbit aportant propostes de millora si
s’escau.
> Donar suport als tècnics adscrits a la seva unitat organitzativa, assumint les tasques de caire administratiu i
procedimental.
> Redactar els acords, resolucions i altres oficis a presentar davant dels òrgans de govern així com fer el seu seguiment
assumint tots els tràmits necessaris per fer-los efectius.
> Redactar documents, requeriments i notificacions mitjançant els corresponents suports informàtics i models, en
l’àmbit d’adscripció.
> Realitzar càlculs, registres estadístics, bases de dades i utilitzar qualsevol altra aplicació informàtica adequada, per tal

Administració Local Ajuntaments
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Les funcions bàsiques assignades al lloc de treball són les següents:
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de donar resposta a les necessitats de la unitat d’adscripció.
> Emprar els equips d’oficina d’acord amb les seves aplicacions.
> Mantenir actualitzat l’arxiu i les bases de dades informàtiques de la seva unitat organitzativa.
> Comprovar i requerir, si s’escau, la documentació necessària per a la tramitació dels expedients endegats des de la
seva unitat organitzativa.
> Realitzar la recollida de dades necessàries per mantenir els indicadors de gestió.
> Elaborar i trametre documentació diversa requerida per altres institucions.
> Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures establertes per la Corporació i complir la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en
relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la relació funcionarial amb la Corporació.
> Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva
activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
> Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.
Segon. Condicions d’Admissió d’Aspirants
Per formar part en les proves de selecció, serà necessari que el dia que finalitzi el termini per a presentar les instàncies els
aspirants reuneixin aquests requisits:
1. Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de
treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com
dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol
que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de
21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
2. Estar en possessió del títol de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent. En el cas de titulacions
obtingudes a l’estranger caldrà acompanyar l’ordre ministerial corresponent de reconeixement, de conformitat amb
la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers d’educació no universitària
3. Tenir una antiguitat de dos anys, com a treballador laboral indefinit fix del sots-grup C2 de l’Ajuntament de
L’Armentera.
4. Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o serveis en altres
administracions, o en qualsevol altre situació que comporti reserva de lloc o destinació.
5. Estar en possessió del certificat de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística nivell de
suficiència (C1 del MERC), o qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència de conformitat amb el decret
161/2002 d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal
i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Les persones aspirants que no acreditin
el certificat esmentat hauran de superar una prova de català equiparable a aquest nivell i hauran de ser declarades
aptes per tal de poder continuar en el procés de selecció.
Tercer. Forma i Termini de Presentació d’Instàncies
Les instàncies sol·licitants, requerint prendre part en les corresponents proves de selecció, en les quals els aspirants faran
constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases generals per al lloc de treball que s’opti, es dirigiran al Sr.
Alcalde President de l’Ajuntament de L’Armentera, i es presentaran en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o bé mitjançant
el procediment que regula l’article 16 de la Llei 39/2015, en el termini de vint dies naturals comptats a partir de la darrera
publicació oficial.
Les bases íntegres es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i es publicaran igualment en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de fotocòpies compulsades dels següents documents:
> Fotocòpia compulsada del DNI o, si s’escau, passaport.
> Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
> Acreditació d’estar en possessió del Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència o equivalent.
> Document acreditatiu conforme l’aspirant és personal laboral indefinit fix del Sotsgrup C2 de l’Ajuntament de
L’Armentera amb una antiguitat mínima de 2 anys.
> Currículum vitae i documentació acreditativa dels mèrits a valorar en el concurs. Els mèrits insuficientment acreditats
no es valoraran.

Administració Local Ajuntaments

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 11/12/2018, n. 236, p. 12.

Pàg. 13

Núm. 236 – 11 de desembre de 2018

Quart. Admissió d’aspirants
Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde – President dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, declarant
aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos. Aquesta resolució es publicarà en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i
en la mateixa publicació es farà constar el dia, hora i lloc per a la valoració dels mèrits i, si s’escau, per a la realització de la
prova sobre coneixement de la llengua catalana. A la mateixa resolució es farà constar la designació de l’òrgan seleccionador.
La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presenten
reclamacions. En cas d’haver-n’hi, seran estimades o desestimades en una nova resolució per la qual s’aprovarà la llista
definitiva. Aquesta resolució serà publicada en el tauler d’edictes de l’Ajuntament del web municipal.
Cinquè. Òrgan de selecció
L’òrgan de selecció estarà constituït per:
— President: el secretari de l’Ajuntament de L’Armentera.
— Vocals:
• un funcionari de carrera o personal laboral permanent mínim del sots-grup C1, designat a proposta de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
• un funcionari de carrera o personal laboral permanent mínim del sots-grup C1 al servei d’una Corporació Local.
Un dels vocals actuarà com a secretari.
L’òrgan de selecció estarà integrat, a més, pels suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars, i
donarà compliment a la normativa d’igualtat de gènere (paritat).
En compliment de l’article 60.2 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, el personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual
no poden formar part dels òrgans de selecció.
L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan de selecció serà de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de
1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Sisè. Desenvolupament de les proves
El sistema de selecció és el de concurs oposició per promoció interna, amb dues fases diferenciades, una primera fase
d’oposició i una segona fase de concurs.
FASE D’OPOSICIÓ: Consisteix en realitzar quatre proves obligatòries i eliminatòries cadascuna d’elles: un primer exercici de
coneixement de català, un segon exercici de coneixement de castellà, un tercer exercici teòric a respondre preguntes tipus test,
i un quart exercici de caràcter pràctic relatius als temes que formen part de la present convocatòria.
PRIMER EXERCICI: Consisteix en un exercici de coneixements de català (Nivell C1 o equivalent). La qualificació
d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a; les persones aspirants que siguin considerades no aptes restaran eliminades del
procés. Restaran exemptes de realitzar aquesta prova totes les persones aspirants que hagin acreditat amb la sol·licitud
de participació d’estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell C1 de la Secretaria de
Política Lingüística o equivalent. Per aquest exercici el Tribunal pot comptar amb la col·laboració d’assessors especialistes
en llengua o encomanar la realització de les proves a professionals externs, si és necessari.
SEGON EXERCICI: Consisteix en un exercici de coneixements de castellà (C1 o equivalent) que l’hauran de realitzar
les persones que no tenen nacionalitat espanyola. La qualificació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a. Restaran
exemptes de realitzar aquesta prova totes les persones aspirants que hagin aportat amb la sol·licitud de participació algun
dels següents documents: a) certificat que acrediti haver cursat la primària, secundària i batxillerat a l’Estat espanyol; b)
o bé el diploma de nivell C1 d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la
seva obtenció; c) o certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. Per aquest
exercici el Tribunal pot comptar amb la col·laboració d’assessors especialistes en llengua o encomanar la realització de les
proves a professionals externs, si és necessari.
TERCER EXERCICI: Consistirà en la realització, en el termini màxim d’una hora, respondre un qüestionari tipus test
proposat pel Tribunal relacionades amb el temari annex d’aquestes bases. Aquest exercici es qualificarà fins a un màxim
de 30 punts, quedant eliminats els aspirants que no assoleixin la qualificació mínima de 15 punts.

Administració Local Ajuntaments

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 11/12/2018, n. 236, p. 13.

Pàg. 14

Núm. 236 – 11 de desembre de 2018

QUART EXERCICI: Consistirà en la realització per escrit, en el termini màxim d’una hora d’un supòsit de caràcter
pràctic relacionat amb les funcions del lloc a desenvolupar. Durant el desenvolupament d’aquest exercici els aspirants
podran portar i fer ús de textos legislatius vigents concertats amb altre legislació però no comentats. Aquest exercici es
qualificarà fins un màxim de 10 punts pels supòsit pràctic desenvolupat, quedant eliminats els aspirants que no assoleixin
la qualificació mínima de 5 punts.
Per a la qualificació d’aquest exercici es tindrà en compte l’exactitud de les respostes, la capacitat de síntesis i anàlisis, la
riquesa de les idees desenvolupades, així com la claredat i la correcció de l’exposició.
FASE DE CONCURS: El tribunal valorarà exclusivament els mèrits acreditats documentalment pels aspirants juntament amb
la sol·licitud de participació. La valoració dels mèrits a la fase de concurs no pot tenir caràcter eliminatori i no pot significar
en relació amb les proves selectives més de la tercera part de la puntuació màxima del concurs-oposició.
En aquesta fase de concurs es valoraran els mèrits relacionats amb la carrera, els llocs ocupats, el nivell de formació i
l’antiguitat, fins un màxim de 10 punts, i repartits de la següent manera:
Formació i perfeccionament professional que s’haurà d’acreditar aportant fotocòpia compulsada dels títols o certificats
emesos pels centres oficials corresponents, fins un màxim de 4 :
a) Titulació superior a l’exigida i diferent a la utilitzada pel títol d’accés: 0,25 punts per títol amb un màxim de 0,5 punts.
b) Cursos o jornades formatives relacionats amb la funció pública local i amb les funcions pròpies del lloc a proveir,
impartits amb una antiguitat màxima de 15 anys, amb la següent puntuació, i amb un màxim de 3,5 punts:
1. Curs de durada de 5 a 29 hores lectives: 0,25 punts per curs.
2. Curs de durada de 30 a 59 hores lectives: 0,50 punts per curs.
3. Curs de durada igual o superior a 60 hores lectives: 0,75 punts per curs.
Experiència professional, fins un màxim de 6 punts:
a) Per serveis prestats a l’Administració Local o ens dependents del sector públic local, desenvolupant tasques
relacionades amb el lloc de treball a cobrir, 0,10 punts per mes treballat fins un màxim de 5 punts. S’acreditarà
mitjançant certificat emès per l’Administració corresponent on consti la categoria professional.
b) Experiència professional al sector privat per compte aliena o autònom desenvolupant funcions similars o tasques
relacionades amb el lloc de treball a proveir 0,10 punts per mes treballat fins un màxim d’1 punt. S’acreditarà mitjançant
certificat de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social a més de document acreditatiu de les
tasques realitzades o categoria professional ocupada (contracte de treball, certificat d’empresa...).
Setè. Qualificació
La puntuació màxima serà de 50 punts, s’estableix en 20 punts la puntuació mínima per a adjudicar el lloc de treball.
Vuitè. Relació d’aprovats, presentació de documents i nomenament
Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, l’òrgan de selecció farà pública la relació d’aprovats per ordre de
puntuació en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de L’Armentera, es proposarà per al seu nomenament a l’aspirant
que hagi obtingut major puntuació, tenint en compte que el nombre de persones proposades no pot excedir el nombre de
places vacants convocades. Aquesta relació s’elevarà a l’Alcalde – President de l’Ajuntament de L’Armentera per a la seva
resolució.
L’Alcalde ha de nomenar a l’aspirant proposat, en el termini màxim d’un mes. Si l’aspirant no es presentés en el termini
assenyalat sense causa justificada, perdrà qualsevol dret derivat del procés selectiu. En aquest cas, es posarà aquest fet en
coneixement de la següent persona de la relació d’aprovats emesa pel Tribunal, oferint-li els terminis que pertoquin. Així
s’actuarà de forma successiva si aquesta persona tampoc es presentés al nomenament.
Novè. Incidències
Les presents bases i convocatòria poden ser impugnades de conformitat amb l’establert en la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra la convocatòria i les seves bases es pot interposar pels interessats un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un
mes davant l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el Jutjat Contenciós Administratiu
a partir del dia següent al de la publicació del darrer anunci (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa).
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Desè. Règim jurídic
En allò no previst en les Bases, seran d’aplicació el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals; el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i de
l’aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya;
Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes dels exercicis teòrics als quals
s’han d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració Local; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, i Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.

ANNEX I: TEMARI.
PART GENERAL.
Tema 1. L’administració local a la Constitució espanyola.
Tema 2. L’administració local a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Tema 3. La Llei de bases de règim local.
Tema 4. La regulació del règim local a Catalunya.
Tema 5. L’Administració local. Ens que integren l’Administració local.
Tema 6. El municipi. Elements.
Tema 7. L’organització municipal: òrgans necessaris.
Tema 8. L’organització municipal: òrgans complementaris.
Tema 9. Les competències municipals. Competències pròpies i competències delegades.
Tema 10. Els serveis mínims municipals.
PART ESPECÍFICA.
Tema 11. El procediment administratiu: Concepte i principis.
Tema 12. El procediment administratiu: Fases. Terminis.
Tema 13. L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma.
Tema 14. L’acte administratiu. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació.
Tema 15. Eficàcia de l’acte administratiu: els actes presumptes. Els actes presumptes i el règim de silenci administratiu.
Tema 16. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.
Tema 17. Revisió dels actes administratius: declaració de lesivitat, revisió d’ofici i recursos administratius.
Tema 18. Ordenances i reglaments de les entitats locals: concepte i classes.
Tema 19. Ordenances i reglaments de les entitats locals: Procediment d’elaboració i aprovació.
Tema 20. L’activitat administrativa: principis i formes d’activitat.
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Tema 21. L’activitat de limitació o de policia. L’activitat de servei públic. L’activitat de foment.
Tema 22. Protecció de dades de caràcter personal: principis, conceptes bàsics, obligacions i drets de la ciutadania.
Tema 23. La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern: principals obligacions per a l’Ajuntament.
La publicitat activa. El dret d’accés dels ciutadans a la informació pública.
Tema 24. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica
com a eina de suport en els processos administratius, en especial la plataforma EACAT.
Tema 25. L’oficina en matèria de registre en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.
Tema 26. Registre d’entrada i de sortida de documents.
Tema 27. La població del municipi. El padró d’habitants.
Tema 28. Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials.
Tema 29. Utilització i aprofitament dels béns de les entitats locals.
Tema 30. La responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública: característiques.
Tema 31. Els pressupòsits de la responsabilitat patrimonial.
Tema 32. Els contractes del sector públic: Tipus de contractes. Règim jurídic dels contractes administratius i de dret privat.
Tema 33. Els contractes del sector públic: El contracte menor.
Tema 34. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local.
Tema 35. Actes, certificacions i notificacions dels acords municipals.
Tema 36. Principis ètics i codi de conducta dels treballadors públics.
Tema 37. Drets dels empleats públics. Drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament.
Tema 38. Deures dels empleats públics.
Tema 39. Organització i funcionament de l’Ajuntament de L’Armentera. El Cartipàs.
Tema 40. Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de L’Armentera.

ANNEX II. MODEL D’INSTÀNCIA.
En/ Na............................................................................................................................................................................................................,
amb DNI................................................, adreça ...........................................................................................................................................
codi postal............................................., població.........................................................................................................................................
telèfon..................................................... e-mail ............................................................................................................................................
EXPOSO
Que s’han publicat les bases que han de regir el procés selectiu per a la selecció d’un administratiu/iva per promoció interna,
expedient número........................................................
Que compleixo els requisits exigits a la convocatòria.
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Que no he estat mai separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques
o d’òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni em trobo en situació d’inhabilitació absoluta o
especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir
funcions similars a les que desenvolupava en el cas de personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat.
Per tant,
SOL·LICITO
Ser admès al procés selectiu amunt esmentat.
L’Armentera, ............... de ................................................. de 2018.
(Signatura)
L’Armentera, 22 de novembre de 2018
Narcís Isern Serra
Alcalde
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Núm. 10411
AJUNTAMENT DE BEGUR
Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals dels impostos, taxes i preus públics per a l’exercici 2019
No havent-se presentat cap reclamació ni al·legació, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 2 d’octubre de
2018, d’aprovació provisional de la Modificació de les Ordenances Fiscals dels impostos, taxes i preus públics per a l’exercici
2019, i de conformitat amb allò que determina l’article 17 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, s’entén elevat a definitiu i per tant es procedeix a la seva publicació
íntegre al Butlletí Oficial de la Província, en la forma que s’indica a l’annex.
Contra l’esmentat acord i les Ordenances Fiscals corresponents podrà interposar-se, recurs contenciós i administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la publicació de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, tal com estableix l’article 19.1 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Begur, 30 de novembre de 2018
Joan Manel Loureiro Vall
Alcalde
“Acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 2 d’octubre de 2018, d’aprovació provisional de la Modificació de
les Ordenances Fiscals dels impostos, taxes i preus públics per a l’exercici 2019:
PRIMER.- Aprovar PROVISIONALMENT la modificació de les Ordenances Fiscals dels impostos, taxes i preus públics per a
l’exercici 2019 que s’assenyalen a l’annex.
SEGON.- Derogar les Ordenances Fiscals núm. 13 i 26, sobre la taxa de clavegueram i sobre el subministrament d’aigua potable,
en compliment del que disposa l’article 20-6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons redacció
donada per la disposició final onzena de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, que determina que les esmentades
taxes han de ser considerades prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari si són exigides per l’explotació d’obres
o prestació de serveis, en règim de concessió.
TERCER.- Exposar al públic, per un període de trenta dies, l’acord precedent al tauler d’anuncis de la seu electrònica
municipal i al Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi
les reclamacions que es creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat, els acords adoptats
restaran aprovats definitivament.
QUART.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis i a la seu electrònica municipal els acords elevats a
definitius i el text íntegre de les modificacions introduïdes a les Ordenances Fiscals les quals entraran en vigor l’1 de gener de
2019 i regiran mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
CINQUÈ.- Delegar la Junta de Govern Local la competència per a establir i modificar els preus públics, sense perjudici de
que el Ple pugui fer l’advocació de la competència delegada sempre que ho consideri oportú, tot publicant el referit acord al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, de conformitat amb el que disposa l’article
13 de la L.A.P. de 26 de novembre de 1992 i 51 del R.O.F.
SISÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per a l’efectivitat dels acords precedents.”

Ordenança Fiscal núm. 1. Impost sobre béns immobles.
Es modifica l’apartat 4 de l’article 5, quedant com segueix :
4.- Tindran una bonificació del 50% de la quota líquida de l’impost, les següents famílies:
a) Famílies nombroses propietàries d’immobles, bonificació del 50% de la quota líquida de l’impost:
- Persones titulars de família nombrosa.
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-

Ha de ser l’habitatge habitual i permanent de tota la família i han d’estar-hi empadronats durant l’any anterior a
l’exercici en el qual es demana la bonificació.
- El subjecte passiu haurà de presentar la corresponent sol·licitud acreditant les condicions per poder-la obtenir
(condició de família nombrosa, certificat de convivència, rebut de l’IBI de l’exercici liquidat).
- L’import de la bonificació serà de :
a) Un 50% de la quota tributaria per finques amb un valor cadastral inferior a 95.500 € i del 25% per finques amb
un valor cadastral entre 95.500 € i 134.800 €, en cas que sigui d’aplicació l’article 32.2 del text refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari i s’actualitzin els valors cadastrals amb el coeficient de l’1,06 segons Llei de Pressupostos per
a 2019.
b) Un 50% de la quota tributaria per finques amb un valor cadastral inferior a 90.100 € i del 25% per finques amb un
valor cadastral entre 90.100 € i 127.200 €, en cas que no sigui d’aplicació l’article 32.2 del text refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari i no s’actualitzin els valors cadastrals amb el coeficient de l’1,06 segons Llei de Pressupostos
per a 2019.
b) Famílies nombroses llogateres de l’immoble, bonificació del 50% de la quota líquida de l’impost:
- Persones titulars de família nombrosa.
- Ha de ser l’habitatge habitual i permanent de tota la família i han d’estar-hi empadronats durant l’any anterior de
l’exercici en el qual es demana la subvenció.
- El propietari ha de repercutir l’Impost sobre Béns Immobles, al llogater.
- El subjecte passiu haurà de presentar la corresponent sol·licitud acompanyada del títol de família nombrosa vigent,
còpia compulsada del lloguer, certificat d’empadronament, còpia del rebut de l’IBI, justificant d’haver pagat aquest
rebut al propietari i/o còpia del rebut del contracte de lloguer a on hi hagi reflectit l’Impost sobre Béns Immobles.
- L’import de la bonificació serà de :
a) Un 50% de la quota tributaria per finques amb un valor cadastral inferior a 95.500 € i del 25% per finques amb
un valor cadastral entre 95.500 € i 134.800 €, en cas que sigui d’aplicació l’article 32.2 del text refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari i s’actualitzin els valors cadastrals amb el coeficient de l’1,06 segons Llei de Pressupostos per
a 2019.
b) Un 50% de la quota tributaria per finques amb un valor cadastral inferior a 90.100 € i del 25% per finques amb un
valor cadastral entre 90.100 € i 127.200 €, en cas que no sigui d’aplicació l’article 32.2 del text refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari i no s’actualitzin els valors cadastrals amb el coeficient de l’1,06 segons Llei de Pressupostos
per a 2019.
c) Famílies monoparentals propietàries de l’immoble, bonificació del 50% de la quota líquida de l’impost:
- Persones titulars de famílies monoparentals amb fills menors a 21 anys.
- Ha de ser l’habitatge habitual i permanent de tota la família i han d’estar-hi empadronats durant l‘any anterior a
l’exercici en el qual es demana la subvenció.
- Els subjectes passius hauran de presentar la corresponent sol·licitud acompanyada del títol de família monoparental,
certificat de convivència i rebut de l’IBI degudament liquidat.
- L’import de la bonificació serà de :
a) Un 50% de la quota tributaria per finques amb un valor cadastral inferior a 95.500 €, en cas que sigui d’aplicació
l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari i s’actualitzin els valors cadastrals amb el coeficient
de l’1,06 segons Llei de Pressupostos per a 2019.
b) Un 50% de la quota tributaria per finques amb un valor cadastral inferior a 90.100 €, en cas que no sigui
d’aplicació l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari i no s’actualitzin els valors cadastrals
amb el coeficient de l’1,06 segons Llei de Pressupostos per a 2019.
d) Famílies monoparentals llogaters de l’immoble, bonificació del 50% de la quota líquida de l’impost:
- Persones titulars de famílies monoparentals amb fills menors a 21 anys.
- Ha de ser l’habitatge habitual i permanent de tota la família i han d’estar-hi empadronats durant l‘any anterior a
l’exercici en el qual es demana la subvenció.
- Els propietaris de l’habitatge han de repercutir l’impost sobre Bens Immobles als llogaters.
- El subjecte passiu haurà de presentar la corresponent sol·licitud acompanyada del títol de família monoparental,
còpia compulsada del lloguer, certificat d’empadronament, còpia del rebut de l’IBI, justificant d’haver pagat aquest
rebut al propietari i/o còpia del rebut del contracte de lloguer a on hi hagi reflectit l’impost sobre Béns Immobles.
- L’import de la bonificació serà de :
a) Un 50% de la quota tributaria per finques amb un valor cadastral inferior a 95.500 € i del 25% per finques amb
un valor cadastral entre 95.500 € i 134.800 €, en cas que sigui d’aplicació l’article 32.2 del text refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari i s’actualitzin els valors cadastrals amb el coeficient de l’1,06 segons Llei de Pressupostos per
a 2019.
b) Un 50% de la quota tributaria per finques amb un valor cadastral inferior a 90.100 € i del 25% per finques amb un
valor cadastral entre 90.100 € i 127.200 €, en cas que no sigui d’aplicació l’article 32.2 del text refós de la Llei del
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Cadastre Immobiliari i no s’actualitzin els valors cadastrals amb el coeficient de l’1,06 segons Llei de Pressupostos
per a 2019.
En tots els supòsits, els subjectes passius i la resta de membres de la família (nombrosa o monoparentals) han d’estar al
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i no tenir cap deute per cap concepte.
Es modifica l’apartat 3 de l’Article 6, quedant redactat de la següent manera:
3.- La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen següents:
a) En cas que sigui d’aplicació l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari i s’actualitzin els valors
cadastrals amb el coeficient de l’1,06 segons Llei de Pressupostos per a 2019 :
Tipus de béns immobles
Tipus
Béns immobles urbans
0,51
Béns immobles rústics
0,72
b) En cas que no sigui d’aplicació l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari i no s’actualitzin els valors
cadastrals amb el coeficient de l’1,06 segons Llei de Pressupostos per a 2019 :
Tipus de béns immobles
Tipus
Béns immobles urbans
0,54
Béns immobles rústics
0,72
Ordenança Fiscal núm.10. Taxa per llicències urbanístiques.
Es modifica l’article 5.1, que queda redactat de la següent manera:
5.1. Aquesta fiança respondrà,
- Pels possibles desperfectes o danys a la via pública ocasionats per l’execució de l’obra autoritzada (paviment, vorera,
voral, etc.).
- Pels possibles desperfectes o danys als serveis públics (aigua, enllumenat, sanejament, gas, telefonia, etc.) per
l’execució de l’obra autoritzada.
- En finques a on hi hagi un o més habitatges per la correcta col·locació del número de carrer.
Es modifica l’article 5.7.paràgraf segon, que quedarà redactat de la següent manera:
Superfície construïda fins a 100 m2
300 €
Superfície construïda de més de 100 m2 fins a 200 m2
400 €
Superfície construïda de més de 200 m2
500 €
Ordenança Fiscal núm. 14. Taxa de recollida i eliminació d’escombraries.
Article 5.1.- Bonificacions
Quedarà redactat com segueix :
1.- El subjecte passiu tindrà dret a una bonificació de la quota en els següents casos:
a)
b)
c)
d)

Els habitatges en que el total de rendes de tots els membres de la unitat familiar no excedeixi de
7.500 €/anuals.
Per les activitats econòmiques el titular de les quals acrediti que disposa d’una certificació de
gestió ambiental que inclou els residus generats (ISO 14000 o EMAS o Distintiu de Garantia de
Qualitat Ambiental).
Els establiments i locals dedicats al comerç (epígraf 2 i 3) i els hotels de menys de 15 habitacions
que restin oberts al públic, com a mínim durant 10 mesos a l’any.
Habitatges que disposin d’un sistema de compostatge de residus orgànics

Bonificació
50 %
80 %
20 %
25 %

2.- Aquestes bonificacions tenen caràcter pregat per la qual cosa caldrà sol·licitar-les i acreditar el compliment de les
condicions establertes.
3.- La forma d’acreditar la procedència d’aquestes bonificacions serà la següent:
Apartat a) – Informe de la Policia Local.
Apartat b) – Declaració de renda. Si no està obligat a prestar declaració de renda, documentació acreditativa dels
ingressos de la unitat familiar (salaris, pensions, lloguers, rendiments bancaris i altres rendes).
Apartat c) – Certificat que acrediti que l’activitat està certificada segons els sistemes de gestió ambiental EMAS o
ISO 14000 emesos per una empresa certificadora acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) o bé que els
serveis han estat reconeguts amb el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental pel Departament competent de la
Generalitat de Catalunya.
Apartat d) – Certificat d’inici i tancament d’activitat.
4.- En qualsevol dels supòsits de bonificació, caldrà acreditar haver liquidat prèviament la taxa i no tenir cap deute amb
l’Administració Municipal, per cap concepte.
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Article 6.- Quota tributària
Es modifica l’epígraf primer de l’article 6.2, quedant el redactat de la següent manera:
Epígraf primer.- Habitatges
Per habitatge, pis, apartament, anàleg o similar (anuals) usuaris adherits al servei de recollida porta a porta
Per habitatge, pis, apartament, anàleg o similar (anuals) usuaris no adherits al servei de recollida porta a porta
Per habitatge, pis, apartament, anàleg o similar (anuals) usuaris domiciliats a les Urbanitzacions Ses Costes i
Casa de Camp
Article 6.- Quota tributària. S’afegeix el següent epígraf:
Epígraf sisè. Jardins comunitaris o similars.
Fins a 400m2
De més de 400m2 i fins a 800 m2
De més de 800m2

180 €
250 €
200 €

200 €
300 €
400 €

Ordenança fiscal núm. 25. Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
Article 6. Quota tributària. Aquest article queda redactat de la següent manera:
1.- La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que s´indiquen a continuació:
A.- Aparcaments: Tarifa
Mas Mató
Aiguafreda
Sa Tuna
Vinya de l’Artiga
Cruïlla de Sa Riera ( Coll)
Fornells Cap Rubí
Aiguablava terra ( Comal)

3€/dia
3€/dia
3€/dia
3€/dia
3€/dia
3€/dia
3€/dia

Gratuïts pels veïns de Begur que estiguin al corrent de l’IVTM i residents que hagin liquidat l’abonament de temporada.
B.- Aparcament Aiguablava 		
Aiguablava pavimentat
C.- Aparcaments
Platja del Racó
Plaça dels indians
Sot d’en Ferrer
Font de Baix

Tarifa

Tarifa

D.- Aparcament cobert Av. Onze de Setembre Tarifa
Per minut
Per dia
Des d’octubre a maig

3€/hora
0,033€/ minut
0,033€/ minut
0,033€/ minut
0,033€/ minut
0,033 €
20 €
2 €/ dia

Es concediran 2.500 tiquets d’aparcament gratuïts per l’Associació de comerciants de Begur.
En els tres aparcaments del nucli, s’aplicarà una hora gratuïta de 9 a 12 hores ( Plaça dels Indians, Sot d’en ferrer i font de
Baix).
E. Zones Blaves
Carretera Sa Riera
Riera del Mas Mató
El Maset
El Racó-Límit-Terme
Illa Roja
E.1 Tarifes Zones Blaves
Tarifa
Primera mitja hora (màxim tres hores)
Primera hora
Cada mitja hora de més

0,52 €
0,93 €
0,36 €
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Les zones blaves de la riera del Mas Mató, del Racó-Límit-Terme i del Maset seran gratuïtes pels veïns de Begur que estiguin
al corrent de l’IVTM i residents que hagin liquidat l’abonament de temporada.
F. Abonament temporada per resident 		
Abonament temporada per resident

Tarifa

65 €

G. Aparcament gestionat per l’Ajuntament Tarifa
Aparcament el Maset Sa Riera ( Per temporada entre juny i setembre)
H.- Aparcament Av. Onze de Setembre
AUTOMÒBILS
Anual, amb IVTM al municipi de Begur
Anual, sense IVTM al municipi de Begur
Temporada d’estiu ( juny, juliol, agost i setembre)

Tarifa
50 €/mes
60 €/mes
75 €/mes

MOTOCICLETES
Tarifa
Anual, amb IVTM al municipi de Begur
Anual, sense IVTM al municipi de Begur
Temporada d’estiu ( juny, juliol, agost i setembre)

25 €/mes
30 €/mes
35 €/mes

I.- Aparcament Cruïlla de Sa Riera (Coll)
Del 15 de juny al 15 de setembre
J.- Aparcament Van de Walle i la Riera de Sa Riera
Del 15 de juny al 15 de setembre

400 €

250 €
Tarifa

300 €

2.- Anul·lació de denúncia, en zones blaves.
- Per manca de comprovant horari: 10,00 € .
- Per sobrepassar el límit horari indicat al comprovant: (entre 60 i 120 minuts): 4,00 €.
- En cas de no obtenir el comprovant per enervar els efectes de la denúncia, la sanció, segons l’ordenança de circulació, és de
60,00 €.
Ordenances núm. 13 i 26. Taxa sobre clavegueram i sobre subministrament d’aigua potable.
S’hauran de substituir per l’ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari dels
serveis municipals de subministrament d’aigua potable i de clavegueram.
Ordenança Fiscal núm. 27. Taxa per a la prestació de servei de guarderia infantil i Casal d’estiu.
Article 6.- Quota Tributària
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
SERVEI D’EDUCACIÓ INFANTIL
			
Grup de 2 a 3 anys – Jornada completa.
Grup de 1 a 2 anys – Jornada completa.
*Matrícula- Quota adquisició de material (única).
CASAL I CASALET D’ESTIU
MATÍ (9h a 13 h)
1 dia
1 setmana
2 setmanes
JULIOL (4 setmanes)
AGOST (5 setmanes)
TARDA (15h a 17 h)
1 dia
1 setmana
2 setmanes
JULIOL (4 setmanes)
AGOST (5 setmanes)
TOT EL DIA (9h a 17 h)

Tarifa
150 €/mes
150 €/mes
80 € /mes
Empadronats a Begur
20 €
50 €
90 €
160 €
185 €
Empadronats a Begur
10 €
25 €
45 €
80 €
90 €
Empadronats a Begur

No empadronats a Begur
30 €
60 €
100 €
170 €
195 €
No empadronats a Begur
15 €
30 €
50 €
85 €
95 €
No empadronats a Begur
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1 setmana
2 setmanes
JULIOL (4 setmanes)
AGOST (5 setmanes)
SERVEI D’ACOLLIDA
JULIOL (4 setmanes)
AGOST (5 setmanes)
SERVEI DE CARMANYOLA
JULIOL (4 setmanes)
AGOST (5 setmanes)
CASAL ESPORTIU
Per setmana (5 setmanes de juliol i 4 setmanes d’agost)
Acollida de 8.00 a 8.30h i de 13 a 13.30h
CASAL FUTBOL-ANGLÈS
1 setmana
2 setmanes
TOT EL CAMPUS (del 2 de juliol al 3 d’agost)
ACOLLIDA 5 setmanes (de 8.30 a 9 h i de 13 a 13.30 h)
ESPLAI
Per nen i mes

85 €
135 €
250 €
270 €
Empadronats a Begur
40 €
45 €
Empadronats a Begur
85 €
95 €
Empadronats a Begur
60 €
45 €
Empadronat o jugador de la
Fundació
65 €
120 €
250 €
36 €

95 €
145 €
260 €
280 €
No empadronats a Begur
45 €
50 €
No empadronats a Begur
90 €
100 €
No empadronats a Begur
70 €
55 €
No empadronat
75 €
140 €
285 €
51 €

20 €

2.- En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran previ informe de l’Àrea
de Serveis Socials.
3.- En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es podran prestar els serveis
gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.
4.- El servei de menjador i monitoratge addicional en el Casal i Casalet d’Estiu, es liquidarà a part a raó de la part proporcional
dels cost real del servei.
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Núm. 10407
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ
Anunci d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2019, les
bases d‘execució i la plantilla de personal
En sessió plenària del dia 28 de novembre de 2018 s’ha aprovat inicialment per acord plenari de caràcter unànime i en sessió ordinària,
el Pressupost General de la Corporació per 2019 i les seves bases
d’execució, així com la plantilla del personal funcionari i laboral per
l’exercici 2019, i l’expedient corresponent.
S’exposa al públic per 15 dies hàbils, mitjançant edicte publicat en
el BOP de Girona, al web i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
als efectes de presentar els esmenes i al·legacions que es considerin.
L’expedient pot consultar-se a l’Ajuntament, a la Pl. Comtes d’Empúries 1, Bellcaire d’Empordà de dilluns a divendres de 9h a 14.
En cas que no es presentin al·legacions es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’acord exprés i es procedirà a la publicació corresponent.
Bellcaire d’Empordà, 29 de novembre de 2018

BOP-2018_0_236_10407

David Font i Saballs
Alcalde
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Núm. 10417
AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI
Secretaria General
Anunci d’informació pública de l’Ordenança general de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries
EXP.: 2018/8470
El Ple de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, reunit en sessió
extraordinària el dia 28 de novembre de 2018, va acordar sotmetre
a informació pública l’aprovació inicial de la ordenança general de
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries, mitjançant un anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació
escrita diària i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació, pel termini de 30 dies, per a la formulació de reclamacions o al·legacions.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement en compliment
de la normativa vigent, advertint que l’expedient de referència, a
efectes de consulta, es troba a l’Àrea de Secretaria General d’aquest
ajuntament, exp. 2018/8470 (horari de matins de 8:30h a 14:00h).
En el supòsit de no formular-se reclamacions o al·legacions, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i es publicarà i comunicarà
als efectes previstos a l’article 65 i 66 del ROAS.
Calonge i Sant Antoni, 30 de novembre de 2018

BOP-2018_0_236_10417

Jordi Soler i Casals
Alcalde
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Núm. 10393
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Edicte d’aprovació definitiva de derogació i modificació de les ordenances fiscals i preus públics, per a l’any 2019
Expedient: 10/2018.
Edicte d’aprovació definitiva.
Assumpte: Aprovació de derogació i modificació de les Ordenances fiscals i preus públics, per l’any 2019.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 27 de setembre de 2018, va prendre, per majoria absoluta, el
següent acord: “Aprovar la derogació i modificació de les Ordenances fiscals i preus públics, per l’any 2019, d’acord amb els
termes que figuren en l’expedient administratiu amb referència 10/2018 (els quals s’adjunten com annex).”
No havent-se presentat reclamacions durant el període d’exposició pública, l’acord provisional esdevé definitiu d’acord amb
el que disposa l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes
locals.
Així mateix, d’acord amb les determinacions de l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals es
publica íntegrament el text de les ordenances fiscals aprovades.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquest acord al BOP, d’acord amb el que disposen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que
considereu procedent.
ANNEX
Vista la Memòria de l’Alcaldia, l’informe de la Secretaria Intervenció municipal i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa
l’aprovació de les modificacions de les Ordenances fiscals, per l’exercici 2019 relacionades tot seguit:
A. ORDENANCES REFERENTS A IMPOSTOS I TAXES:
1. Ordenança Fiscal núm. 1.- Ordenança Fiscal General de la gestió, inspecció i recaptació:
La present Ordenança es deroga i s’aprova un nou text normatiu que es transcriu a continuació:
“ORDENANÇA FISCAL NUM. 1
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
MUNICIPALS
SECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS

1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, conté normes comunes, tant substantives com de procediment, que es consideraran part
integrant de les Ordenances fiscals i dels Reglaments interiors que es puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció
dels ingressos de dret públic municipals.
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2. Aquesta Ordenança es dicta per a:
a) Desplegar allò que es preveu a la Llei general tributària en aquells aspectes referents als procediments tributaris de gestió,
inspecció i recaptació, portats a terme per aquest Ajuntament.
b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de possible determinació per
l’Ajuntament.
c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració.
d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de l’Ajuntament.
e) Informar als ciutadans de les normes i procediments el coneixement dels quals pugui facilitar el compliment de les seves
obligacions tributàries.
Article 2.- Àmbit d’aplicació.
1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret públic la titularitat dels quals correspon a l’Ajuntament
o als seus Organismes Autònoms.
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en una altre òrgan supramunicipal, la gestió i/o la recaptació dels ingressos, les actuacions
que ha de dur a terme es regiran per la seva pròpia normativa, constituïda pels estatuts, el reglament orgànic i funcional,
i l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret Públic la gestió dels quals ha estat
delegada a l’òrgan supramunicipal o es realitza mitjançant col·laboració administrativa.
No obstant, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la
competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns
dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a l’òrgan supramunicipal, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
3. Per decret de l’Alcaldia es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores d’aquesta Ordenança i de les Ordenances
específiques reguladores de cada ingrés.
SECCIÓ II.- PROCEDIMENT
Article 3.- Aspectes generals.
1. La tramitació d’expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es procurarà també simplificar els tràmits
que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l’accés a la informació administrativa.
2. L’alcalde podrà delegar l’exercici de competències i la signatura de resolucions administratives, llevat els supòsits en què
legalment s’hagi prohibit la delegació.
Article 4.- Comunicacions informatives i consultes tributàries.
1. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin dels criteris administratius existents per
a l’aplicació de la normativa tributària.
2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos en què la sol·licitud es formulés per escrit,
es procurarà que el contribuent expressi amb claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti
la normativa tributària aplicable.
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini establert per a la presentació de
declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis
mesos des de la presentació.
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4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a l’Ajuntament. Els criteris expressats en
l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i
circumstàncies objecte de consulta i els que van ser tractats en la contestació susdita.
5. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les Ordenances, o en circulars internes municipals, o
bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es dedueix clarament de la normativa vigent, el Servei receptor de la consulta
podrà formular la resposta. En altre cas, es respondrà des de la Secretaria municipal de l’Ajuntament.
6. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva deguda identificació mitjançant
presentació del NIF quan es tracta de compareixença personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans
electrònics, podrà identificar-se utilitzant els sistemes d’identificació que determini l’Ajuntament.
7. Si s’actua per mitjà de representant, aquest haurà d’acreditar la seva condició de tal, en els termes previstos a l’article 46
de la Llei general tributària, en relació a les determinacions de l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, es presumirà concedida la representació quan es tracti
d’actes de mer tràmit.
Article 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària.
1. Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Administració tributària municipal en el desenvolupament de les seves
funcions tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels
quals tingui encomanada i per a la imposició de les sancions que procedeixin, sense que puguin ser cedits o comunicats a
tercers, llevat que la cessió tingui per objecte les qüestions a què es refereix l’article 95 de la Llei general tributària.
2. L’Administració tributària municipal ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de la informació
tributària i el seu ús adequat.
Totes les autoritats o funcionaris que tinguin coneixement d’aquestes dades, informes o antecedents estan obligats al més
estricte i complet sigil respecte a aquesta documentació. Amb independència de les responsabilitats penals o civils que puguin
derivar-se, la infracció d’aquest particular deure de sigil es considerarà falta disciplinària molt greu.
3. L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò disposat a la Llei orgànica de
protecció de les dades de caràcter personal, els Reglaments europeus d’aplicació directa i la resta de normativa reglamentària
d’aplicació.
4. L´accés dels interessats als procediments tributaris i l’obtenció de còpies dels documents que integren l’expedient
administratiu s’haurà d’efectuar en els termes previstos a la normativa tributària vigent.
Article 6.- Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient.
1. Les peticions de còpies hauran de realitzar-se pel contribuent o el seu representant, per escrit.
2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la taxa establerta per expedició i
reproducció de documents.
3. Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del contribuent en el mateix dia. Si es tracta d’un
número elevat de còpies, o quan altre fet impedeixi complir el termini anterior, s’informarà al sol·licitant de la data en què
podrà recollir les còpies sol·licitades. En circumstàncies especials, aquest termini no excedirà de 10 dies naturals.
El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit d’audiència o, en defecte d’aquest, en el
d’al·legacions posterior a la proposta de resolució.
4. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels quals s’ha expedit còpia i la seva recepció
pel contribuent.
5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que, figurant a l’expedient, afectin a interessos de
tercers o a la intimitat d’altres persones. La resolució que denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants a l’expedient
haurà de motivar-se.

Administració Local Ajuntaments

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 11/12/2018, n. 236, p. 28.

Pàg. 29

Núm. 236 – 11 de desembre de 2018

Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es consultarà a la Secretaria municipal.
Article 7.- Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments.
Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la tramitació o resolució dels procediments,
es dirigiran a l’Alcaldia.
Article 8.- Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat.
1. Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit d’audiència, es tindran en compte uns
i altres en redactar la corresponent proposta de resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva aportació en
els antecedents d’aquesta.
2. En els procediments d’inspecció es donarà audiència a l’interessat en els terminis previstos en la Llei general tributària, en
el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes
comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, i de la resta de normativa bàsica aplicable.
En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la resolució administrativa, es tinguin en
compte fets o dades diferents dels aportats per altres administracions o per l’interessat.
3. Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar errors aritmètics deduïts dels fets i
documents presentats pel contribuent, així com en el supòsit de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei general
tributària.
En les resolucions dictades en aquells procediments en què no hagi resultat necessari tràmit d’audiència, es farà constar el
motiu legal de la no realització.
Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 10 dies.
Article 9.- Registre.
1. L’Ajuntament disposa d’un registre general, en el que es fan les anotacions dels assentaments de tots els documents
presentats o rebuts per qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat vinculada o dependents d’aquests. També
s’anota la sortida de documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars.
2. L’Ajuntament també disposa d’un registre electrònic per a la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions tots
els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores al dia, sense perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu,
que s’anunciaran als potencials usuaris amb l’antelació que resulti possible a la seu electrònica.
3. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a traves de qualsevol d’aquests mitjans:
a) Registre general o electrònic de l’Ajuntament.
b) Qualsevol registre de les administracions estatal o autonòmica, Diputacions, Cabildos i Consells Insulars o Ajuntaments
de Municipis subjectes al regim de l’article 121 de la Llei 7/1985.
c) Oficines de Correus.
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència tributaria per mitjans diferents dels
electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents que tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la
possible comissió de la infracció prevista a l’art. 199 de la Llei general tributaria i la possible obertura del corresponents
expedient sancionador.
4. Els assentaments s’anotaran respectant l’ordre temporal de recepció o sortida de documents indicant la data del dia
d’inscripció i el seu número d’ordre. Un cop efectuat el tràmit de registre, els documents seran distribuïts sense dilació als
respectius destinataris i/o unitats administratives per a la seva tramitació.
5. Quan, per aplicació de les ordenances fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb motiu de la presentació de sol·licituds
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i escrits adreçats a l’administració, la quota corresponent es podrà fer efectiva en les oficines municipals, en el moment de
presentació d’aquells.
6. A l’efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s’entendrà data de presentació del corresponent escrit la data de
recepció en el registre municipal.
7. Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se certificacions autoritzades per la Secretaria
municipal.
Article 10.- Còmput de terminis.
1. Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per hores, s’entén que aquestes són hàbils. Són
hàbils totes les hores del dia que formen part d’un dia hàbil.
Els terminis expressats per hores es compten d’hora en hora i de minut en minut des de l’hora i minut en què tingui lloc la
notificació o publicació de l’acte de què es tracti, i no poden tenir una durada superior a vint-i-quatre hores; en aquest cas,
s’han d’expressar en dies.
Quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que aquests són hàbils, i s’exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges
i els declarats festius.
Quan els terminis s’hagin assenyalat per dies naturals, s’ha de fer constar aquesta circumstancia a les notificacions
corresponents.
En els procediments d’aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dia inhàbil, es traslladarà
el susdit venciment al primer dia hàbil següent.
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computen a partir de l’endemà d’aquell en què tingui lloc la notificació o
publicació de l’acte, o des del següent a aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en
el mes de venciment no hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà que el termini finalitza l’últim
dia del mes.
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de
l’acte, o des del dia següent a aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu.
5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre
Municipal.
6. Excepcionalment, d’ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de terminis que no excedeixi de la
meitat d’aquests.
7. Respecte als terminis, en aquells procediments corresponents a ingressos de dret públic d’aquest Ajuntament tramitats
per l’òrgan supramunicipal s’estarà al que disposi la seva ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a l’òrgan supramunicipal o es realitza mitjançant col·laboració
interadministrativa.
Article 11.- Tramitació d’expedients.
1. Els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, estaran obligats a relacionar-se a traves de mitjans electrònics amb
les administracions publiques.
2. De les sol·licituds, comunicacions i escrits que presentin els interessats electrònicament podran exigir el corresponent rebut
que acrediti la data i hora de presentació.
3. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es requerirà l’interessat perquè en un termini
de deu dies esmeni les anomalies, i se li indicarà que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició.
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4. Quan es requereixi a un interessat l’aportació de la documentació necessària per a la continuïtat del procediment iniciat a
instància de part, transcorreguts més de tres mesos sense que s’hagi produït el compliment del requeriment de l’Administració,
es produirà la caducitat del procediment, de la qual cosa s’advertirà l’interessat.
5. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de complimentar per part dels interessats, hauran
de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la notificació del corresponent acte.
6. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar decaiguts en el seu dret al tràmit
corresponent continuant amb el procediment; d’altra banda s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes
legals, si es produeix abans o dins del dia que es notifiqui la resolució en la que es tingui per transcorregut el termini.
7. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple de la Corporació.
8. En particular, la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos municipals que, si s’escau, hagi de practicar
l’òrgan supramunicipal s’efectuarà en la forma prevista en la seva ordenança general.
Article 12.- Obligació de resoldre.
1. L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els procediments tributaris, així com a notificar
dita resolució expressa. S’exceptua aquest deure de resoldre expressament en els casos següents:
- En els procediments relatius a l’exercici de drets que només han de ser objecte de comunicació per l’obligat tributari.
- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la renúncia o el desistiment dels
interessats.
El termini màxim de duració dels procediments serà de sis mesos, excepte que la normativa aplicable fixi un termini diferent.
2. S’assenyalen en concret els següents terminis, d’interès particular:
a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini d’un mes. Quan no hagi recaigut resolució
en termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini màxim de sis mesos. Si en aquest termini no
ha recaigut resolució, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim fixat per a la seva resolució sense
haver-se dictat i notificat acord exprés, legitima l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci
administratiu, segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar.
4. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els efectes expressats en aquest article, i pel que
fa a les previsions establertes a l’article 26.4 de la Llei general tributària, s’estarà al que es disposa a l’article 21 d’aquesta
ordenança.
SECCIÓ III.- NORMES SOBRE GESTIÓ
SUBSECCIÓ I.- GESTIÓ DE TRIBUTS
CAPÍTOL I.- DE VENCIMENT PERIÒDIC
Article 13.- Impostos de venciment periòdic.
1. En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i sobre vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà
les prescripcions contingudes a les seves ordenances fiscals específiques.
2. A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui a terme l’òrgan supramunicipal, se’ls
aplicarà el que preveu la seva ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la
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gestió dels quals ha estat delegada en l’òrgan supramunicipal o es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa.
Article 14.- Taxes.
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l’exercici anterior, i s’hi incorporaran les modificacions derivades de la
variació de tarifes aprovades a l’ordenança fiscal municipal corresponent i també altres incidències que no constitueixin
alteració dels elements essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l’òrgan supramunicipal o per
l’Ajuntament.
2. Quan s’hagi delegat en l’òrgan supramunicipal la gestió de les taxes, el padró corresponent serà aprovat per l’òrgan
competent de l’ens.
3. Quan no s’hagi delegat en altra entitat la gestió de les taxes, correspondrà a l’òrgan competent de l’Ajuntament.
4. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, essent indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la
resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la
quota sigui superior a 10 euros.
En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim econòmic matrimonial de societat de
guanys.
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús de l’habitatge a una de les persones
cotitulars es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l’ús.
5. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditació de la taxa tindrà
lloc el dia u de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament
en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents:
a) En els casos d’inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, l’import de la quota es
calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per transcórrer l’any, inclòs aquell en què es produeix
l’inici de la recepció dels serveis o la utilització o aprofitament.
b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o aprofitament especial, la quota es prorratejarà
per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any
transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament en la recepció dels serveis o la utilització
privativa o aprofitament especial.
Article 15.- Calendari fiscal.
1. Quan es tracti d’ingressos la gestió i/o recaptació dels quals ha estat delegada a l’òrgan supramunicipal li correspondrà
l’aprovació del calendari fiscal i la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en la seva seu electrònica.
La consulta electrònica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà possible al llarg de tot l’exercici, mitjançant
accés a la seu electrònica de l’òrgan supramunicipal, i en la seu electrònica de l’Ajuntament.
Article 16.- Exposició pública de padrons.
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir de deu dies abans del primer dia
d’inici del període de cobrament en voluntària.
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i per mitjans
electrònics amb la publicació a la seu electrònica de l’òrgan supramunicipal o de l’Ajuntament segons qui hagi aprovat el
padró corresponent.
2. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de modificacions introduïdes en la llei i les
ordenances fiscals reguladores dels tributs, o resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar
el subjecte passiu, seran notificades col·lectivament a l’empara d’allò que preveu l’article 102 de la Llei general tributària i
disposició addicional 14 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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3. Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es podrà interposar recurs de
reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini
d’exposició pública dels corresponents padrons.
4. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent padró.
CAPÍTOL II.- DE VENCIMENT NO PERIÒDIC
Article 17.- Pràctica de liquidacions.
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, es practicaran liquidacions dels ingressos municipals de dret
públic, la gestió dels quals no hagi estat delegada a la de l’òrgan supramunicipal.
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de l’Alcaldia.
3. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a l’òrgan supramunicipal, les liquidacions seran practicades i
aprovades per l’òrgan competent de l’ens.
4. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’administració siguin suficients per formular
proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que l’interessat al·legui el que convingui al seu dret.
Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional.
5. Per raons de cost i eficàcia, tant sols es practicaran liquidacions quan resultin quotes liquides superiors a 10 euros en el cas
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics.
Article 18.- Presentació de declaracions.
1. L’Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l’existència de fets imposables que originen la meritació dels tributs
municipals.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a presentar les declaracions previstes
legalment.
3. La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, necessàries perquè l’Ajuntament pugui practicar la
liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixen pel procediment d’autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte que
l’interessat regularitzi la seva situació sense requeriment de l’administració.
4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, d’acord amb les previsions de l’article 192
de la Llei general tributària.
CAPÍTOL III.- NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES
Article 19.- Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió, liquidació, recaptació i inspecció.
1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l’interessat resulti obligat a rebre-les
per aquesta via.
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir i comunicar en qualsevol moment
a l’administració pública la seva voluntat.
3. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei general tributària i per la normativa de desenvolupament; i
amb les especificitats de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre , del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es farà constar aquesta circumstància en
l’expedient, junt amb el dia i hora en que es va intentar la notificació, intent que s’haurà de repetir per una sola vegada i en un
hora diferent dins dels tres dies següents. En cas que el primer intent de notificació s’hagi realitzat abans de les quinze hores,
el segon intent s’haurà de realitzar desprès de les quinze hores i a l’inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres
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hores entre ambdós intents.
5. Les notificacions per mitjans electrònics s’entendran practicades en el moment en que es produeixi l’accés al seu contingut.
La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació
sense que s’hagi accedit al seu contingut.
6. Quan la notificació es practiqui en paper, i no hagi estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu representant
amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada
per cadascú dels interessats, al Butlletí Oficial de l’Estat. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb
indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva
tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas, la compareixença es produirà en el termini de
quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al BOE. Quan transcorregut el termini indicat
no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del
termini per comparèixer.
7. La notificació corresponent a la resta d’actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic es practicarà
d’acord amb allò previst en els apartats 4, 5 i 6.
8. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en l’òrgan supramunicipal es
practicaran de conformitat amb el què estableixi la seva ordenança general. En cas contrari, d’acord amb les ordenances
municipals.
9. Quan l’interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de notificació, la produïda en primer lloc,
als efectes d’entendres notificada.
10. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de cobrament periòdic per rebut,
mitjançant les corresponents ordenances fiscals, no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants,
excepte en els supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.
CAPÍTOL IV.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS
Article 20.- Sol·licitud.
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcaldia.
2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat delegada en l’òrgan supramunicipal correspondrà
a l’esmentat òrgan la seva concessió. Quan no s’hagi produït la seva delegació es concediran per l’òrgan municipal competent.
3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser
sol·licitats per les persones interessades.
4. La sol·licitud es formularà de la forma i en els terminis fixats legalment o en les ordenances fiscals.
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats
des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’administració gestora del
tribut pugui consultar i verificar electrònicament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es realitzi
l’esmentada consulta directa per l’administració. Es presumirà concedida aquesta autorització per les persones interessades
a la consulta o obtenció excepte que consti en el procediment la seva oposició expressa o una llei especial aplicable requereixi
consentiment exprés.
6. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet imposable o el de les exempcions,
bonificacions i altres beneficis tributaris.
CAPÍTOL V.- PROCEDIMENT DE REVISIÓ
Article 21.- Recursos administratius.
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1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, només podrà interposar-se recurs de
reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es reclama.
2. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes comptat des de la data d’interposició.
3. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 de la Llei general tributària s’entendrà
que l’Ajuntament ha incomplet el termini màxim de resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini
d’un any des de la seva interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix a l’empara de la
Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei general tributària, i en paritat amb el que preveu dita Llei per a la resolució
de les reclamacions econòmic-administratives.
4. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en els terminis següents:
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la notificació de l’acord resolutori
del recurs de reposició.
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en què hagi d’entendre’s
desestimat el recurs de reposició.
5. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la modificació de les Ordenances Fiscals
serà de dos mesos comptats des del dia següent a la data de publicació de la seva aprovació definitiva.
Article 22.- Revisió d’ofici.
1. El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic en els quals concorrin motius de nul·litat
de ple dret, en els termes establerts a l’article 217 de la Llei general tributària.
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se:
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte.
b) A instància de la persona interessada.
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va reconèixer drets l’acte que es pretén anul·lar.
Article 23.- Declaració de lesivitat.
1. En altres casos, diferents del previst a l’article anterior i dels que es refereix l’article 220 de la Llei general tributària,
l’Ajuntament només podrà anul·lar els seus actes declaratius de drets si els declara lesius per a l’interès públic.
2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament.
3. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat s’haurà d’interposar el corresponent recurs
contenciós administratiu.
Article 24.- Revocació d’actes i rectificació d’errors.
1. L’Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen manifestament la llei,
quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte
dictat, o quan en la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió a les persones interessades.
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que les persones interessades puguin promoure
la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte.
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció.
2. Es rectificaran en qualsevol moment, d’ofici o a instància de la persones interessada, els errors materials, de fet i els
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aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va dictar l’acte objecte de rectificació.
Tramitat l’expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei competent formularà proposta
d’acord rectificatori, que, haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va dictar l’acte objecte de rectificació.
CAPÍTOL VI.- SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT
Article 25.- Suspensió per interposició de recursos.
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat exigida; això no obstant, la
interposició del recurs no aturarà l’acció administrativa per a la cobrança llevat que l’interessat sol·liciti la suspensió del
procediment, supòsit en què serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute, els interessos de demora
que generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en què es procedeixi a l’execució.
2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l’òrgan competent per resoldre el recurs podrà suspendre, d’ofici o a sol·licitud
del recurrent, l’execució de l’acte recorregut quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret.
3. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, no se suspèn en cap cas, per aquest fet, el
procediment de cobrament de la liquidació que pugui practicar-se. Això sense perjudici que, si la resolució que es dicta en
matèria censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució d’ingressos corresponent.
4. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit desestimatori es notificarà a l’interessat
concedint-li termini per pagar en període voluntari, en els termes següents:
- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins el dia 20 del mes posterior, o
l’immediat hàbil posterior.
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer fins el dia 5 del segon mes posterior,
o l’immediat hàbil posterior.
5. Quan de la resolució del recurs es derivi l’obligació de modificar la liquidació, el deute resultant podrà ser satisfet en els
mateixos terminis establerts en el punt anterior.
6. Quan l’Ajuntament conegui de la desestimació d’un recurs contenciós administratiu contra una liquidació que es troba en
període de pagament voluntari, haurà de notificar el deute resultant comprensiu del principal més els interessos de demora
acreditats en el període de suspensió i concedir període per efectuar el pagament, determinat segons el previst al punt 4.
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les actuacions executives contra el patrimoni del
deutor, se li requerirà el pagament del deute suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió.
7. Quan l’execució de l’acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els òrgans de recaptació no iniciaran
o, en el seu cas, reiniciaran les actuacions del procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el
recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es mantingui fins llavors. Si durant
aquest termini l’interessat comuniqués a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de
caució per garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment en tant conservi la seva vigència i
eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es reiniciarà o suspendrà a resultes de la decisió que adopti
l’òrgan judicial.
8. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a elements tributaris clarament individualitzats, la
incidència dels quals en la determinació del deute tributari resulti quantificable.
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès.
Article 26.- Altres supòsits de suspensió.
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1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan s’hagi sol·licitat ajornament dels
deutes, o s’hagi interposat terceria de domini.
2. Caldrà paralitzar el procediment quan la persones interessada ho sol·liciti, i demostrés l’existència d’alguna de les
circumstàncies següents:
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i judicial, no es podrà procedir a
l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment de constrenyiment, llevat que es tractés de supòsits de
força major, béns peribles, béns en què existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent sol·liciti de forma
expressa la seva alienació.
Article 27.- Garanties.
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment haurà de cobrir l’import del deute, els interessos de
demora i els recàrrecs que procedirien en cas de la seva execució.
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran exclusivament les següents:
a) Diner efectiu fins a 25 Euros, per a quantitats superiors cal fer transferència al compte bancària que es designi per la Tresoreria
Municipal. En el supòsit que la recaptació de l’ingrés objecte de la suspensió estigui delegada a l’òrgan supramunicipal, el
dipòsit també es podrà efectuar a la Tresoreria de l’ Organisme de Gestió Tributaria.
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de
caució.
c) Valors públics o altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la garantia en qualsevol
de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest cas haurà de ser valorada per la Intervenció municipal.
3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia o per l’òrgan competent en cas de delegació,
a instància de part, la suspensió del procediment sense prestació de cap garantia, quan el recurrent al·legui i justifiqui la
impossibilitat de prestar-la.
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i fraccionaments de pagament serà
d’aplicació el que preveu l’article 35 d’aquesta Ordenança.
CAPÍTOL VII.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Article 28.- Iniciació de l’expedient.
1. Amb caràcter general, el procediment s’iniciarà a instància de l’interessat, qui haurà de fonamentar el seu dret i aportar el
comprovant d’haver satisfet el deute.
2. Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat delegada en l’òrgan supramunicipal, la sol·licitud
es formularà davant d’aquest l’òrgan o de l’Ajuntament.
3. Podrà acordar-se d’ofici la devolució en els supòsits següents:
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada.
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament.
Article 29.- Quantia de la devolució.
1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia estat ingressada, es reconeixerà
d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de demora, sempre que es tracti d’un ingrés indegut.
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La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en supòsits d’anul·lació parcial de la liquidació, els
interessos de demora s’acreditaran en raó a la part de liquidació anul·lada.
El tipus d’interès, serà el vigent al llarg del període d’acord amb el què es preveu en l’article 26.6 de la Llei general tributària.
Per tant, si s’hagués modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de demora fixat per a l’exercici
per la Llei de pressupostos de l’Estat.
2.- En particular, i als efectes del que s’estableixen els articles 31 i 224.1 de la Llei general tributària, tenen la condició d’ingressos
deguts els efectuats com a conseqüència d’aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, d’acord amb
les determinacions de la llei reguladora del Cadastre Immobiliari.
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un procediment de rectificació d’errades
materials, es tornarà l’import ingressat incrementat amb els corresponents interessos de demora .
Article 30.- Reintegrament del cost de les garanties.
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un procediment mentre resta pendent
de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, s’iniciaran a instància de la persona interessada.
Amb el reintegrament dels cost de les garanties, que en el seu cas resulti procedent, s’abonarà l’interès legal vigent que s’hagi
meritat des de la data acreditada en què s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament.
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s adequadament aquestes sol·licituds,
així com per efectuar, en el seu cas, el reintegrament que correspongui, seran les següents:
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número d’identificació fiscal, i domicili de l’interessat.
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o parcialment l’acte administratiu impugnat
l’execució del qual es va suspendre, així com testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.
c) Cost de les garanties, el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com documents acreditatius: en el supòsit
d’avals o fiances de caràcter solidari i certificats d’assegurança i caució, per les quantitats efectivament satisfetes a l’entitat de
crèdit, societat de garantia reciproca o entitat asseguradora en concepte de primes, comissions i despeses de formalització,
manteniment i cancel·lació de l’aval, fiança o certificat, meritats fins a la data en que es produeixi la devolució de la garantia.
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, podent optar per:
- Transferència bancària, indicant el número de codi IBAN i les dades identificatives de l’entitat de crèdit o bancària.
- Xec nominatiu.
- Compensació en els termes previstos en el Reglament general de recaptació.
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació precisa, es requerirà a la persona
interessada per a la seva esmena en un termini de deu dies.
4. Els pagaments realitzats per a l’òrgan supramunicipal, en els casos de delegació, pels conceptes de devolució d’ingressos
indeguts i d’indemnització per costos d’avals es faran per compte d’aquest Ajuntament quan es refereixin als ingressos de
titularitat municipal.
El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que es trameti amb posterioritat a la
materialització del pagament.
SUBSECCIÓ II.- GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS
Article 31.- Recaptació dels preus públics.
1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local que hagin estat
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sol·licitades per les persones interessades, sempre que concorrin les dues condicions següents:
a) La recepció del servei és voluntària per a la persones interessada, perquè no resulta imprescindible per a la seva vida
privada o social.
b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins del terme municipal propi de l’Ajuntament que exigeix el preu.
2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, el l’òrgan supramunicipal recaptarà els preus públics quan així ho
hagi acordat amb l’Ajuntament.
SECCIÓ IV.- RECAPTACIÓ
Article 32.- Òrgans de recaptació, obligats al pagament i formes de pagament.
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi estat delegada a l’òrgan supramunicipal
la portaran a terme els serveis centrals i perifèrics d’aquest, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l’exercici
de competències i funcions d’acord amb es prevegi en el seu reglament orgànic i funcional.
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’òrgan supramunicipal es farà de conformitat amb lo
determinat amb en la seva ordenança general. En cas que no s’hagi aprovat la seva delegació a l’òrgan supramunicipal es
tramitaran de conformitat amb aquest Ordenança, en relació a les específiques de cada ingrés de dret públic.
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts.
b) Els successors.
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries.
3. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran obligats al pagament els subjectes
següents:
a) Els responsables solidaris.
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
4. En caràcter general, els pagaments dels deutes tributaris i no tributaris s’haurà de fer en caixers automàtics amb els
documents proveïts de codis de barres o per altres mitjans que autoritzi l’òrgan competent. També és podrà fer a través de
transferència bancària als comptes designats a l’efecte.
Excepcionalment, en els deutes propis de l’Ajuntament, es podran realitzar pagaments de deutes en efectiu quan s’autoritzin
expressament per la Intervenció i la Tresoreria municipal i sempre que siguin d’un import inferior a 25 euros.
5. L’Ajuntament o l’òrgan supramunicipal, en el marc de les delegacions efectuades, podran demanar la col·laboració de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i/o de l’Agencia Tributària de Catalunya, per a la recaptació executiva dels
ingressos municipals, quan no s’hagi pogut recaptar els deutes per no conèixer l’existència de béns embargables situats dins
l’àmbit de la província de Girona.
Article 33.- Responsables solidaris i subsidiaris.
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut el període voluntari de pagament
sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se’n podrà reclamar als responsables solidaris el pagament.
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén
a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, en proporció a les seves
respectives participacions.
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c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries
contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat:
- Les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
- Les adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions, realitzades per una o diverses persones o entitats,
permetin continuar l’explotació o activitat.
3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, fins l’import del valor dels béns o
drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les següents persones i entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de l’obligat al pagament amb la finalitat
d’impedir l’actuació de l’administració tributària.
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la garantia, col·laborin o consentin en
l’aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la
garantia.
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la notificació de l’embargament, col·laborin o
consentin en l’aixecament d’aquests.
4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no
haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits
següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sanciones.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la data de
cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants
de la manca de pagament.
c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.
6. Els procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se, per tal d’exigir als responsables determinats en
aquest article, i en els següents, el pagament dels tributs, es tramitaran per l’òrgan supramunicipal, quan es tracti d’ingressos
la recaptació dels quals s’ha delegat en aquest.
Article 34.- Successors en els deutes tributaris.
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les
limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran
als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
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b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui i les altres
percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos anys anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni
social que hagués hagut de respondre d’aquestes obligacions.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que
no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb personalitat jurídica, en supòsits d’extinció
o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
Aquesta previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil o d’una
entitat amb personalitat jurídica.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària,
en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o
cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3,
4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Article 35.- Ajornaments i fraccionaments.
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos a l’òrgan supramunicipal, la concessió i denegació dels ajornaments i
fraccionaments correspondrà a l’òrgan competent d’aquest òrgan, qui actuarà d’acord amb allò previst a la seva ordenança
general. En el cas que no s’hagi acordat la seva delegació, les formes, les condicions i els procediments per a concedir o
denegar els ajornaments i fraccionaments seran els determinats en el Reglament general de recaptació vigent, i de conformitat
amb la resta de normativa aplicable en la matèria.
En el cas de la seva tramitació per mitjà de la fórmula de la col·laboració administrativa, la resolució correspondrà a l’òrgan
competent d’aquest Ajuntament.
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la sol·licitud a l’Alcaldia.
3. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els següents deutes tributaris:
- Quan es realitzin mitjançant efectes timbrats.
- En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els deutes que, d’acord amb la legislació
concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa.
4. L’acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d’aportar o, si escau, la dispensa d’aquesta obligació.
5 La garantia haurà d’aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de l’acord
de concessió, l’eficàcia del qual quedarà condicionada a dita aportació.
Article 36- Prescripció
1. Prescriuran als quatre anys:
a) El dret de l’administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna liquidació.
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i auto liquidats.
c) L’acció per imposar sancions tributàries.
d) El dret a la devolució d’ingressos i el reembossament del cost de les garanties.
2. La prescripció establerta a l’apartat anterior no afectarà al dret de l’administració per realitzar comprovacions i investigacions
de conformitat amb el què disposa l’article 115 de la Llei general tributaria, llevat de l’establert a l’apartat segon de l’article
66 bis del mateix text normatiu.
3. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d’acord amb la normativa particular que en reguli la
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gestió del corresponent ingrés.
4. El termini de prescripció s’interromprà en els casos i termes previstos a l’article 68 de la Llei general tributària.
5. Produïda la interrupció, s’iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la data de l’última actuació de
l’obligat al pagament o de l’administració.
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.
6. La prescripció guanyada extingeix el deute de conformitat amb l’article 59 de la Llei general tributària.
Article 37.- Compensació.
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l’Ajuntament que es trobin en fase de gestió recaptatòria, tant en voluntària com
en executiva, amb les obligacions reconegudes per part d’aquell i a favor del deutor.
2. Es compensaran d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari les quantitats a ingressar i a retornar que resultin de
l’execució de la resolució a que fa referència l’article 225.3 de la Llei general tributària.
3. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el deutor.
4. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcaldia podrà ordenar la compensació, que es practicarà d’ofici i serà
notificada al deutor; sens perjudici de la seva aplicació en cas de delegació a l’òrgan supramunicipal.
Article 38.- Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant deduccions sobre transferències.
1. Els deutes a favor de l’Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme autònom, la Seguretat Social o
una entitat de dret públic, l’activitat dels quals no es regeixi per l’ordenament privat, seran compensables d’ofici, una vegada
transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari.
2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats Autònomes, entitats locals i demés entitats
de dret públic tinguin amb l’Ajuntament podran extingir-se amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de
l’Estat, de les Comunitats Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de transferir a les referides entitats deutores.
3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d’extinció dels deutes de les entitats públiques ressenyades
anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit contra l’Ajuntament, cas que s’hagin delegat les funcions de recaptació a l’òrgan
supramunicipal, la Tresoreria municipal traslladarà a aquest òrgan el conjunt de les seves actuacions.
4. Aquest, un cop examinada la naturalesa del deute i del deutor i el desenvolupament de la tramitació de l’expedient, si
s’escau, elaborarà la proposta d’actuació que correspongui.
5. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part dels ens deutors del municipi i la
deducció sobre les transferències, a l’òrgan supramunicipal investigarà l’existència de béns patrimonials, no afectes a l’ús o
servei públic, a l’efecte d’ordenar la seva execució si resultés imprescindible per a la realització del crèdit municipal.
6. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades per l’Alcaldia, o per l’òrgan determinat en l’acord
de delegació de l’òrgan supramunicipal, en el cas d’haver-se-li delegat, havent-se de notificar formalment a l’entitat deutora
la resolució adoptada per l’òrgan competent.
Article 39.- Situació d’insolvència.
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió recaptatòria per resultar fallits els
obligats al pagament, o per concórrer en els béns coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables.
2. Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’òrgan supramunicipal, correspondrà al mateix formular proposta de
crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva ordenança general.
3. L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de l’Ajuntament.
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Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per l’òrgan supramunicipal, aquesta competència pot ser delegada al seu
organisme gestor.
4. Quan s’hagi delegat a l’òrgan supramunicipal la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, aquest
procedirà aplicant els criteris de la seva ordenança general; en tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament les justificacions
de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització del crèdit.
5. La recaptació de multes de trànsit, en cas de delegació a un ens de gestió supramunicipal es regirà per la seva normativa
reguladora específica.
6. Quan s’hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan provisionalment extingits els deutes,
i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El deute restarà definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en
aquell termini.
Article 40.- Execució forçosa.
Els criteris per establir l’execució forçosa és regiran per la normativa específica de l’òrgan supramunicipal, i en cas de no
delegar-se aquesta matèria, s’establiran de conformitat amb la normativa general aplicable vigent.
SECCIÓ V.- INSPECCIÓ
Article 41.- La inspecció tributària.
1. La inspecció dels diferents Impostos i Taxes, en cas de delegació a un òrgan supramunicipal, és regirà per la seva normativa
específica reguladora.
2. En el cas de gestió per l’Ajuntament, el Departament d’inspecció tributària portarà a terme actuacions de comprovació
i, si escau, investigació de la situació tributària dels obligats tributaris per qualsevol dels tributs que integren el sistema
tributari local d’acord amb la present Ordenança. L’exercici d’aquestes funcions comporta regularitzar, si cal fer-ho, la
situació tributària dels obligats mitjançant la pràctica d’una o més liquidacions.
3. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions següents:
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per cercar els que siguin ignorats per l’Administració
tributària local.
b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions que els obligats tributaris hagin presentat.
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als documents d’ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries que es derivin de les actuacions de comprovació i investigació.
e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a obtenir beneficis o incentius fiscals i devolucions tributàries o per
a gaudir-ne.
f) Informar els obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de les actuacions inspectores que s’iniciïn, sobre els
drets i deures que els hi pertoquin, sobre les normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n
derivin.
g) Totes les altres actuacions que dimanin dels procediments particulars de comprovació de tributs locals que la
normativa estableixi en cada cas, procurant amb una cura especial la inclusió correcta en els censos dels subjectes
passius que hi han de figurar.
h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària municipal puguin portar a terme les
seves funcions.
i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres elements quan sigui necessari
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per a determinar les obligacions tributàries.
j)

Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles 136 a 140 de la Llei general
tributària.

4. Si en el curs de les seves actuacions la Inspecció dels Tributs constata que els obligats tributaris són responsables de fets o
omissions constitutius d’infraccions tributàries, aplicarà el règim sancionador establert en la Llei general tributària i en les
disposicions que la desenvolupen, especialment el Reglament general del règim sancionador tributari, en la mesura que
sigui d’aplicació.
4. Les funcions d’inspecció referides al paràgraf 2, circumscrites a cada tribut en particular, podran ser delegades a d’altres
ens supramunicipals.
Article 42.- Personal inspector
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran realitzades pels funcionaris del
Departament d’inspecció o altres funcionaris i empleats públics de l’Ajuntament, o bé, d’altres ens supramunicipals als
quals es delegi aquesta facultat, sota la immediata supervisió de qui tingui el comandament de les actuacions, que en
dirigirà, impulsarà i coordinarà el desenvolupament, amb la preceptiva autorització de l’Alcaldia u òrgan competent.
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de comprovació o prova de fets o
circumstàncies amb transcendència tributària a altres empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris.
3. Els funcionaris que duguin a terme funcions d’Inspecció seran considerats agents de l’autoritat i hauran d’acreditar la seva
condició, si així se’ls demana, fora de les oficines públiques. Les autoritats públiques hauran de prestar-los la protecció i
l’auxili necessaris per a l’exercici d’aquestes funcions.
4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i hauran de guardar sigil rigorós i observar
secret estricte sobre els assumptes que coneguin per raó del seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas,
falta administrativa greu.
Article 43.- Classes d’actuacions.
1. Les actuacions inspectores podran ser:
a)
b)
c)
d)

De comprovació i investigació.
D’obtenció d’informació amb transcendència tributària.
De valoració.
D’informe i assessorament.

2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
la Llei general tributària i en les disposicions dictades per a desenvolupar-les, tal com disposa l’article 12.1 de la primera
de les normes citades.
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’adequarà al corresponent Pla de control tributari aprovat per l’Alcaldia
u òrgan competent en cas de delegació de funcions.
Article 44.- Lloc i temps de les actuacions.
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament de conformitat amb el què estableixi
l’òrgan inspector:
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el domicili fiscal, o en aquell on el representant de l’obligat tributari tingui el
domicili, despatx o oficina.
b) Al lloc on es realitzin totalment o parcialment les activitats gravades.
c) Al lloc on hi hagi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del pressupost de fet de l’obligació
tributària.
d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els quals hagin de realitzar-se puguin ser-hi
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examinats.
2. Al final de cada actuació la Inspecció determinarà el lloc, data i hora on es reprendrà la pròxima, cosa que es farà constar
en la corresponent comunicació o diligència.
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran preferentment l’horari d’obertura al públic i, en
tot, cas, la jornada de treball vigent. Si es fan als locals dels interessats hauran de respectar la jornada laboral d’oficina de
l’activitat que s’hi realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en altres hores o dies.
4. En casos excepcionals, quan hi hagi un perill cert de desaparició d’elements de prova o quan l’expedient s’hagi d’enllestir
amb una celeritat especial, l’Alcaldia podrà autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme fora de la jornada
laboral esmentada.
Article 45.- Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà:
a) D’ofici.
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, si fos el cas, períodes afectats,
les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s’haurà de formular dins dels 15 dies comptadors des de la
notificació d’inici d’actuacions i haurà de ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud.
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada degudament a l’obligat tributari perquè es
personi al lloc, data i hora que s’hi assenyala i tingui a disposició del personal inspector o aporti la documentació i els altres
antecedents que s’hi demanen, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les empreses, oficines, dependències,
instal·lacions o magatzems d’aquell, i es desenvoluparan amb l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei
general tributària i la normativa dictada per a desenvolupar-la.
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a l’obligació tributària i període comprovat,
o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels elements d’aquesta obligació i així s’adverteix en la comunicació d’inici
d’actuacions o en la de modificació de l’abast de les ja iniciades. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat amb una
liquidació provisional, els fets regularitzats en l’actuació no podran tornar a ser objecte d’un nou procediment.
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que haurà d’acreditar degudament
aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions
corresponents s’entendran realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera fefaent la representació
i n’hagi assabentat la Inspecció.
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on es desenvolupin activitats sotmeses
a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions
tributàries o n’hi hagi alguna prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del
domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà el seu consentiment previ o, si no ho dona, l’oportuna
autorització judicial.
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció qualificarà els fets, actes o negocis
realitzats per l’obligat tributari amb independència de la qualificació prèvia que aquest els hagués donat.
7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si van concórrer o no en els períodes afectats les condicions o els
requisits exigits al seu moment per a concedir o reconèixer qualsevol benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així,
la Inspecció podrà regularitzar la situació de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l’acte
originari de concessió o reconeixement.
8. Les actuacions de la Inspecció dels tributs es documentaran en diligències, comunicacions, informes, actes i la resta de
documents en què s’incloguin actes de liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents públics que estén
la Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions; a més, s’hi ha de proposar la regularització
que escaigui o declarar que la situació tributària de l’obligat és correcta. Les actes fan prova dels fets que motiven la seva
formalització, llevat que s’acrediti el contrari; si els obligats tributaris accepten els fets hi recollits, aquests es presumeixen
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certs i només podran rectificar-se mitjançant prova d’haver incorregut en un error de fet.
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a l’inspector en cap que es fan en la normativa
estatal d’aplicació directa ho són a l’òrgan municipal que exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l’alcalde.
Article 46.- Terminació de les actuacions inspectores.
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini màxim de divuit mesos comptadors des
de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre notificat l’acte administratiu resultant d’aquestes, o de vint-i-set
mesos si l’import net de la xifra de negocis de l’obligat tributari és igual o superior al requerit per a auditar comptes, i
s’informarà d’aquest termini en la comunicació d’inici d’actuacions. No obstant això, aquest termini es podrà suspendre
o perllongar motivadament si s’esdevé alguna de les circumstàncies previstes als paràgrafs 3r, 4t o 5è de l’article 150 de la
Llei general tributària, de la qual cosa s’assabentarà l’obligat tributari.
2. Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la Inspecció, s’hagin obtingut les dades i les proves
necessàries per a fonamentar-hi la regularització que calgui o per a considerar correcta la situació tributària de l’obligat.
Tot just en aquest moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ a la formalització de les actes i, a més, es podrà
fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-les.
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, de disconformitat o amb acord. Si l’obligat tributari o el seu representant no
compareixen el dia assenyalat o es neguen a rebre-les o a subscriure-les, s’han d’estendre actes de disconformitat. La
negativa a signar-les es considerarà un refús de la notificació i en cas d’incompareixença es suspendrà el còmput del
termini de duració fins que s’aconsegueixi efectuar la notificació.
4. Les actes que estengui la Inspecció dels tributs tindran el contingut, tramitació i efectes que estableixen els articles 153,
155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la normativa dictada per a desenvolupar-los.
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o disconformitat, es donarà audiència
a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització
que es vagi a formular.
6. L’autorització per a subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o simultani per l’òrgan competent per
a liquidar o, en altre cas, per l’Alcaldia.
SECCIÓ VI.- RÈGIM SANCIONADOR
SUBSECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 47.- Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries
1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la Llei general tributària (articles
178 a 212) i en les disposicions que la desenvolupen i complementen, especialment el Reglament general del règim
sancionador tributari (Reial decret 2063/2004, de 15 d’octubre).
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades al paràgraf 4 de l’article 35 de la Llei
general tributària que realitzin els fets tipificats com a infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi
acreditat prèviament la seva responsabilitat en les accions o omissions imputades; si en una infracció tributària concorre
més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la sanció.
Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal.
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius d’infracció tributària quan hagin estat
realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en l’ordre tributari, quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió
col·lectiva per als que no hi eren a la reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot, quan adeqüin la seva
actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària competent en publicacions, comunicacions i contestacions a
consultes tributàries, ja siguin pròpies o d’altres obligats, sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat substancial
entre les seves circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan siguin imputables a deficiències tècniques dels
programes informàtics facilitats per l’Administració tributària mateixa.
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4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva situació abans que se li hagi
comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació,
tindrà caràcter d’acompte de la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar.
5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques infractores. Sí es trametran però,
als successors de les societats i entitats dissoltes, en els termes establerts a l’article 40 de la Llei general tributària.
6. El règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses abans de la seva entrada en vigor i a les sancions
que es van imposar amb la regulació precedent, sempre que resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció
imposada encara no sigui ferma.
Article 48.- Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que estiguin
tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals o en una
altra llei.
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li correspon una multa
proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en cada cas correspongui. La base de la sanció serà,
en general, l’import de la quantitat a ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts d’aqueix import
regularitzat que es derivin de conductes no sancionables.
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària municipal quan no es presentin declaracions, s’hi
incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos,
rendes, productes, béns o qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la incidència
del deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció sigui superior al 10%.
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres registres obligatoris, l’ús de
factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de persones o entitats interposades.
4. Llevat que la Llei general tributària, o l’ordenança reguladora de l’ens supramunicipal de delegació estableixi una sanció
pecuniària fixa o assenyali un percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es sancionarà:
a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció.
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 50% sobre la base de la sanció, percentatge que s’ha
d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió reiterada i de perjudici econòmic per a la Hisenda pública
local, sense que ultrapassi el 100%.
c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 100% sobre la base de la sanció, percentatge que s’ha
d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió reiterada i de perjudici econòmic per a la Hisenda pública
local, sense que ultrapassi el 150%.
d) Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es donin els supòsits establerts a
l’article 186 de la Llei general tributària.
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, recollits en l’article 187 de la Llei
general tributària, si hi resulten aplicables:
a)
b)
c)
d)

Comissió repetida d’infraccions tributàries.
Perjudici econòmic per a la Hisenda pública municipal.
Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació.
Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si no interposa recurs de
reposició o reclamació econòmica administrativa contra la liquidació resultant, o signa un acta amb acord o de
conformitat en un procediment d’inspecció.

Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament.
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s’aplicaran d’aquesta manera:
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− Comissió repetida d’infraccions tributàries:
Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual infracció, mitjançant resolució ferma
en via administrativa, per una infracció lleu de la mateixa naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan
la infracció que es pren com a antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze punts percentuals; i si fos molt
greu, l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es consideraran de la mateixa naturalesa les
infraccions tipificades al mateix article de la Llei general tributària, llevat que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar
el deute que resultaria d’un autoliquidació correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament devolucions
tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran de la mateixa naturalesa.
− Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local:
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un cantó, i la quantia total que s’hagués
hagut d’ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi d’una declaració acurada del tribut o l’import de la devolució
obtinguda inicialment, per un altre. Si el resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%,
superior al 25% i inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75%, respectivament,
s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals.
7. Les sancions establertes al paràgraf 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import quan l’obligat tributari hagi prestat el
seu acord o conformitat a la proposta de regularització que se li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme
mitjançant un acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només serà aplicable quan la infracció
consisteixi en:
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta.
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o documents necessaris per a practicar
liquidacions.
c) Obtenir indegudament devolucions.
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents.
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa recurs contenciós administratiu
contra la regularització o la sanció contingudes en un acta amb acord, si no ingressa en període voluntari, o en els terminis
fixats en l’acord d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i garantit amb aval o certificat
d’assegurança de caució, els deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa
recurs o reclamació contra la regularització.
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es reduirà en un 25% si s’ingressa l’import
restant en període voluntari o en els terminis fixats a l’acord d’ajornament o fraccionament demanant en període voluntari
de pagament i garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució i no s’interposa recurs o reclamació contra la liquidació
o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat.
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi pogut cometre. També s’extingeix
si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des
que es van cometre les infraccions corresponents.
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’administració tributària de què tingui coneixement
l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una.
SUBSECCIÓ II.- CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
Article 49.- Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de resultar d’una autoliquidació.
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa de cada tribut local la totalitat
o una part del deute que resultaria de l’autoliquidació correcta, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense
requeriment previ de l’administració o que s’hagués presentat l’autoliquidació sense efectuar l’ingrés que se’n derivi.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que disposen els paràgrafs
següents.
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3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a conseqüència de la comissió de la infracció.
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 euros o, si és superior, quan no hi
hagi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi hagi ocultació. La infracció també serà greu,
qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un percentatge superior al 10% i
inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas de molt greu.
Article 50.- Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o els
documents necessaris per a practicar liquidacions.
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o documents
necessaris perquè l’administració tributària municipal pugui liquidar adequadament els tributs que no s’exigeixen per
autoliquidació, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que es disposa als paràgrafs
següents.
3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat declaració, o la diferència entre la quantia
que resulta de l’adequada liquidació del tribut i la que es derivaria de les dades declarades.
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 euros o, si és superior, quan no hi
hagi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi hagi ocultació. La infracció també serà greu,
qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un percentatge superior al 10% i
inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas de molt greu.
Article 51.- Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que es disposa als paràgrafs
següents.
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de la comissió de la infracció.
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 euros o, si és superior, quan no hi
hagi ocultació.
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi hagi ocultació. La infracció tributària també
serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
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b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un percentatge superior al 10% i
inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas de molt greu.
Article 52.- Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut mitjançant
l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds,
sense que les devolucions s’hagin obtingut.
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la quantitat sol·licitada indegudament
i la sanció consistirà en una multa pecuniària proporcional del 15%.
Article 53.- Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici
econòmic o contestacions a requeriments individualitzats d’informació
1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses autoliquidacions o
declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici econòmic a la Hisenda pública local, o contestacions a requeriments
individualitzats d’informació.
També constituirà infracció tributària presentar les autoliquidacions, les declaracions o altres documents amb
transcendència tributaria per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics en aquells supòsits en què hi hagi
obligació de fer-ho per aquests mitjans.
2. Les infraccions previstes en aquest article seran greus i es sancionaran d’acord amb el que disposen els paràgrafs següents.
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions de forma incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en
multa pecuniària fixa de 150 euros.
Si es presenten autoliquidacions, declaracions o altres documents amb transcendència tributària per mitjans diferents als
electrònics, informàtics i electrònics quan hi hagi obligació de fer-ho per aquests mitjans, la sanció consistirà en multa
pecuniària fixa de 250 euros.
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció consistirà en multa pecuniària
fixa de 250 euros.
5. Si es tracta de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter general en compliment de l’obligació
de subministrament d’informació recollida als articles 93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o
presentades de forma incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en:
a) Quan el requeriment o la declaració tinguin per objecte dades que no estiguin expressades en magnituds monetàries,
multa pecuniària fixa de 200 euros per cada dada o conjunt de dades omeses, inexactes o falses referides a una mateixa
persona o entitat.
La sanció serà de 100 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat quan la
declaració hagi estat presentada per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics en el cas que hi hagi
obligació de fer-ho per aquests mitjans, amb un mínim de 250 euros.
b) Quan el requeriment o la declaració tinguin per objecte dades que estiguin expressades en magnituds monetàries,
multa pecuniària proporcional de fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament,
amb un mínim de 500 euros.
Si l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament representa un percentatge superior al 10, 25,
50 o 75 per cent de l’import de les operacions que havien de declarar-se, multa pecuniària proporcional del 0,5, 1, 1,5
o 2 per cent de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, respectivament. Si el percentatge
és inferior al 10 per cent, multa pecuniària fixa de 500 euros.
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La sanció serà de l’1 per cent de l’import de les operacions declarades per mitjans diferents als electrònics, informàtics o
telemàtics en el cas que hi hagi obligació de fer-ho per aquests mitjans, amb un mínim de 250 euros.
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduaran incrementant la quantia resultant en un 100% en el cas de
comissió repetida d’infraccions tributàries.
Article 54.- Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària local
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària
local.
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a l’efecte, hagués realitzat
actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions de l’Administració tributària en relació amb el
compliment de les seves obligacions.
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària local
les conductes següents:
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, factures, justificants i assentaments
de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra
dada amb transcendència tributària.
b) No atendre algun requeriment degudament notificat.
c) La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que s’haguessin assenyalat.
d) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als funcionaris de l’Administració
tributària local o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i explotacions relacionats amb les obligacions
tributàries.
e) Les coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local.
2. La infracció prevista en aquest article serà greu.
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros, tret que sigui d’aplicació el que disposen els paràgrafs 4t, 5è, 6è,
7è o 8è de l’article 203 de la Llei general tributària; en aquest cas, s’aplicaran les multes pecuniàries que assenyalen aquests
apartats.
Article 55.- Altres infraccions tributàries
1. També es consideraran infraccions tributàries:
a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents.
b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar bases imposables, rendes o
resultats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació de rendes.
c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic.
d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixin.
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació.
f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o d’altres números o codis establerts
per la normativa tributària.
2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com disposen els articles 195 a 202 de la Llei
general tributària.
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La classificació d’infraccions recollida en aquesta Subsecció II s’aplicarà en cas que no existeix delegació d’aquesta
competència en un altre òrgan supramunicipal. En cas contrari, s’aplicarà allò establert en la seva normativa específica.
Article 56.- Normes generals del procediment sancionador
1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari municipal es duu a terme tenint en compte les normes especials de la
Llei general tributària sobre potestat sancionadora, el Reglament general del règim sancionador tributari i les normes
reguladores del procediment sancionador en matèria administrativa.
2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada als d’aplicació dels tributs, llevat que
es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un
procediment d’aplicació dels tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de dades, comprovació
limitada o inspecció, no es podrà incoar cap expedient sancionador respecte de la persona o entitat que hagués estat
objecte d’aquests procediments quan hagi transcorregut un termini de tres mesos des que s’hagués notificat o s’entengués
notificada la liquidació o resolució derivada dels mateixos.
3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant notificació de l’acord de l’òrgan
competent, que a falta de designació expressa serà el mateix que tingui atribuïda la competència per a resoldre’l. Aquesta
notificació d’inici de l’expedient recollirà la identificació de la persona o entitat presumptament responsable, la conducta
que motiva la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions que li poguessin correspondre, l’òrgan
competent per a resoldre el procediment, la identificació de l’instructor i la indicació del dret a formular-hi al·legacions i
a l’audiència en el procediment, així com la manera i els terminis per a exercir-los.
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les normes especials sobre actuacions i
procediments tributaris recollides a l’article 99 de la Llei general tributària, les normes sobre la seva instrucció que estableix
l’article 210 de la llei esmentada i les disposicions concordants del Reglament general del règim sancionador tributari i de
les Llei 39/2015 i 40/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i de règim
jurídic del sector públic, o la normativa reguladora de l’ens supramunicipal de delegació.
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució expressa o per caducitat, en un termini de
sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins la notificació de la resolució que calgui dictar. A
aquest respecte, n’hi ha prou amb acreditar que s’ha fet un intent de notificació que conté el text íntegre de la resolució. Si
s’hagués ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un procediment nou.
6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de gestió, inspecció o recaptació,
respectivament, amb autorització de l’inspector en cap o de l’òrgan competent per a dictar els actes administratius que
posen fi als procediments corresponents, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte.
7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’Alcaldia o l’òrgan en què delegui.
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició davant de l’Alcaldia, previ al
contenciós administratiu. No obstant això, les sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser impugnades en via
administrativa.
9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs independent, llevat que s’hagi impugnat
també el deute tributari, cas en què s’acumularan ambdós recursos. La interposició d’un recurs contra les sancions
impedeix executar-les fins que siguin fermes en via administrativa, sense necessitat d’aportar cap garantia per aconseguirne la paralització.
Article 57.- Procediment sancionador abreujat
1. No obstant el que es disposa el tercer paràgraf de l’article anterior, si en el moment d’iniciar-se l’expedient sancionador
es troben en poder de l’òrgan competent tots els elements que permeten formular la proposta d’imposició d’una sanció,
aquesta proposta s’incorporarà a l’acord d’iniciació.
2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest l’expedient i concedint-li un termini de quinze
dies perquè al·legui tot allò que consideri convenient i presenti els justificants, documents i proves que consideri oportuns.
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3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula al·legacions ni aporta nous documents o uns
altres elements de prova, es podrà dictar la resolució d’acord amb la proposta susdita.
SECCIÓ VII.- INTERESSOS DE DEMORA
Article 58.- Liquidació d’interessos de demora
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora quan acabi el termini de pagament
en període voluntari d’un deute resultant d’una liquidació practicada per l’administració o de l’import d’una sanció sense
que l’ingrés s’hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració sense
que s’haguessin presentat o ho hagin estat de forma incorrecta, quan es suspengui l’execució de l’acte administratiu, quan
s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi contemplen, o quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució
improcedent.
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. No obstant això, no s’exigiran
interessos de demora pel temps que transcorri fins l’acabament del termini de pagament en període voluntari obert per la
notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs o reclamació contra una sanció tributària.
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les propostes de liquidació consignades en les
actes i en les liquidacions tributàries que practiquin, tenint en compte les especialitats següents:
a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en què hagi d’entendre’s dictada la
liquidació per transcurs del termini establert legalment.
b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia en què hagi d’entendre’s dictada
la liquidació per transcurs del termini establert legalment, llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la
proposta de liquidació, supòsit en el qual la data final serà la de l’acord que aprova la liquidació.
c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran provisionalment fins el dia que acabi el
termini per formular al·legacions, i definitivament fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i que es puguin estendre a exercicis
successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la
seva concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els
requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a la ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l’ordenança
fiscal reguladora del corresponent tribut vigent per a l’exercici que es tracti.
Segona.- Delegació de les facultats en matèria tributària local a ens supramunicipals
De conformitat amb el que disposen els articles 7 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 i l’article 46 de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’Ajuntament podrà
delegar en la Comarca llurs facultats tributàries de gestió, inspecció, recaptació i revisió, sense perjudici de les delegacions i
altres fórmules de col·laboració que pot també establir amb altres administracions públiques.
Aquesta delegació en matèria de les facultats de gestió, inspecció, recaptació i revisió tributàries mitjançant l’adopció d’un
acord de delegació correspon al Ple de l’Ajuntament, el qual haurà de fixar l’abast i contingut d’aquesta.
Acceptada la delegació per part de l’ens supramunicipal delegat es farà pública, mitjançant edictes que es publicaran en el
BOP i en DOGC, per a general coneixement.
I per últim, per l’exercici de les facultats delegades haurà d’ajustar-se als procediments, tràmits i mesures en general jurídiques
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o tècniques relatives a la gestió tributària que estableix la Llei reguladora de les hisendes locals i supletòriament la present
Ordenança, a més, de les normes legals i reglamentàries que siguin d’aplicació en l’àmbit de la delegació.
Tercera.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la
promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.- S’autoritza a l’Alcaldia per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al desenvolupament i l’aplicació
de la present Ordenança.
Segona.- En tot el no disposat expressament en la present Ordenança serà d’aplicació lo determinat a la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària; en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març; en el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació; en el
Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i
inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs i a quantes altres
disposicions resultin d’aplicació a nivell local en matèria tributària; així com, els acords de delegació vigents en cada moment.
Tercera.- Aquesta Ordenança començarà a regir a partir del primer dia de l’any 2019 i continuarà vigent mentre no se n’acordi
la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
2. Ordenança Fiscal núm. 4 . Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
• S’acorda aplicar un augment linealment de l’1,9% sobre les tarifes determinades en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals a totes les tipologies de vehicles, quedant les quotes de
cadascun de la forma següent:
VEHICLES
A) TURISMES
De menys de 8 CVF
De 8 a 11,99 CVF
De 12 a 15,99 CVF
De 16 a 19’99 CVF
Més de 20 CVF
B) AUTOBUSOS:
Menys 21 places
De 21 a 50 places
Més de 50 places
C) CAMIONS:
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
De més de 2.999 Kg fins a 9.999 Kg de càrrega útil
De més de 9.999 Kg de càrrega útil
D) TRACTORS:
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARRASTRATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a2.999 Kg de càrrega útil
De més de 2.999 Kg de càrrega útil
F) ALTRES VEHICLES
Ciclomotors

QUOTA 2019
23,98 €
64,75 €
136,69 €
170,26 €
212,80 €
158,27 €
225,42 €
281,77 €
80,33 €
158,27 €
225,42 €
281,77 €
33,57 €
52,76 €
158,27 €
33,57 €
52,76 €
158,27 €
8,40 €
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Motocicletes fins 125 cc
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

8,40 €
14,38 €
28,79 €
57,55 €
115,10 €

3. Ordenança Fiscal núm. 10. Reguladora de la taxa del servei de control sanitari de gossos
domèstics
• S’afegeixen noves tarifes a l’article 4rt, base imposable i quota tributària, següents:
5.- Extracció mostres sang o saliva
6.- Elaboració cens genètic Vetgenòmics (amb mostres)
7.- Pressa de mostra biològica (femta)

15,00 €
30,00 €
40,00 €

• S’afegeix un apartat 4rt, 5è i 6è a l’article 5è, exempcions i bonificacions, el text del qual és l’assenyalat a continuació:
“4.- S’estableix una bonificació del 100% de la taxa per a la prestació del servei d’anàlisi d’ADN (extracció mostres sang o
saliva i elaboració cens genètic), dins els tres primers mesos des del naixement, compra i/o adopció de l’animal de companyia,
havent-se d’acreditar per part del propietari de l’animal aquesta situació, mitjançant qualssevol document probatori acceptat
en Dret.
5.- Quan el propietari d’un animal és doni d’alta al padró d’habitants del municipi té una bonificació del 100% de la taxa per
a la prestació del servei d’anàlisi d’ADN (extracció mostres sang o saliva i elaboració cens genètic), quan doni d’alta l’animal
de companyia dins els tres primers mesos des del seu empadronament.
6.- S’estableix una bonificació de caràcter pregat de fins el 50% sobre la quota en aquells supòsits de manca de capacitat
econòmica del subjecte passiu per fer front al pagament de la taxa per a la prestació del servei d’anàlisi d’ADN, previ informe
dels Serveis socials municipals acreditant la realitat d’aquesta circumstància.
7.- Es podrà bonificar fins a un 100% la quota per l’anàlisi d’ADN per incentivar la inscripció en el cens animal, en el marc de
campanyes de sensibilització promogudes per l’Ajuntament.”
4. Ordenança Fiscal núm. 13. Reguladora de la taxa per documents que expedeixi o tramiti
l’administració municipal
• Es suprimeix la tarifa 9a recollida en l’article 6è:
“9.- Realització analítiques ADN en matèria sanitària per a gossos ..... 40,00 euros.”
5. Ordenança Fiscal núm. 18. Reguladora de la Taxa per a la utilització dels serveis de l’escola
d’infants municipal
• S’afegeix un segon punt i apart en el primer apartat de l’article 5è, beneficis fiscals, següent:
“També podran gaudir d’aquesta bonificació les famílies que tinguin fills en acollida, encara que per la seva situació no
puguin empadronar-los al seu domicili.”
• S’afegeix un apartat a l‘article 6è, administració i cobrament, següent:
S’admetrà, com a mitjà de pagament els “Tiquets guarderia” o “Guarderia Pass” emesos per les empreses que hagin signat
un contracte amb aquest Ajuntament, el qual s’haurà de presentar en el moment de la sol·licitud per l’aplicació d’aquest mitjà
de pagament.
El procediment per efectuar el pagament a través de la modalitat del “Tiquet guarderia” o “Guarderia Pass” és el següent:
Les unitats familiars que vulguin utilitzar aquest sistema de pagament, hauran de comunicar-ho a l’Àrea d’Ensenyament de
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l’Ajuntament indicant els mesos d’aplicació i l’import d’aquests, entre els dies 1 i 10 del mes anterior a aquell que es comencin
a aplicar-se els tiquets. En el cas de que hi hagi alguna variació sobre la informació facilitada relativa al mes, l’import o baixa
anticipada del tiquet s’haurà de comunicar a l’Àrea esmentada amb una antelació de 15 dies.
El sistema de “Tiquet guarderia” o “Guarderia Pass” caducarà al mes de juliol de cada curs escolar; de manera que cada curs
escolar s’haurà de tornar a sol·licitar a l’Àrea d’Ensenyament presentant còpia i/o documenta acreditatiu de la signatura del
contracte vigent entre l’empresa corresponent i l’Ajuntament.
Quan l’import del rebut mensual no fos cobert mitjançant el “Tiquet guarderia” o “Guarderia Pass” s’inclourà en el padró de
rebuts domiciliats, que seguirà el seu procediment ordinari de cobrament.
Per contra, en el cas que l’import del tiquet guarderia fos superior a l’import del rebut mensual, no s’abonarà la diferència a
la unitat familiar o empresa emissora del tiquet.
Una vegada girats els rebuts que s’han d’abonar mitjançant tiquets guarderia, aquests, s’hauran de lliurar a la Tresoreria
municipal, entre els dies 25 i 30 de cada mes. Passat aquest termini, els rebuts pendents seguiran el procediment executiu
ordinari de cobrament d’acord amb la seva naturalesa d’ingressos de dret públic.
Els pagaments realitzats mitjançant aquest sistema del “Tiquet guarderia” o “Guarderia Pass” s’entendran sempre com
provisionals, condicionats aquests al reembossament per part de l’empresa emissora. Si es produís qualsevol incidència
que derivés en l’impagament d’alguna quantitat per la no validació d’algun tiquet, la Tresoreria municipal retrocedirà el
pagament efectuat, quedant l’import del rebut en situació de pendent, i per tant, s’haurà d’abonar el seu import en metàl·lic
a la Tresoreria abans de la seva tramitació per via executiva.1. Pagament mitjançant “Tiquet guarderia” o “Guarderia Pass”:
S’admetrà, com a mitjà de pagament els “Tiquets guarderia” o “Guarderia Pass” emesos per les empreses que hagin signat
un contracte amb aquest Ajuntament, el qual s’haurà de presentar en el moment de la sol·licitud per l’aplicació d’aquest mitjà
de pagament.
El procediment per efectuar el pagament a través de la modalitat del “Tiquet guarderia” o “Guarderia Pass” és el següent:
Les unitats familiars que vulguin utilitzar aquest sistema de pagament, hauran de comunicar-ho a l’Àrea d’Ensenyament de
l’Ajuntament indicant els mesos d’aplicació i l’import d’aquests, entre els dies 1 i 10 del mes anterior a aquell que es comencin
a aplicar-se els tiquets. En el cas de que hi hagi alguna variació sobre la informació facilitada relativa al mes, l’import o baixa
anticipada del tiquet s’haurà de comunicar a l’Àrea esmentada amb una antelació de 15 dies.
El sistema de “Tiquet guarderia” o “Guarderia Pass” caducarà al mes de juliol de cada curs escolar; de manera que cada curs
escolar s’haurà de tornar a sol·licitar a l’Àrea d’Ensenyament presentant còpia i/o documenta acreditatiu de la signatura del
contracte vigent entre l’empresa corresponent i l’Ajuntament.
Quan l’import del rebut mensual no fos cobert mitjançant el “Tiquet guarderia” o “Guarderia Pass” s’inclourà en el padró de
rebuts domiciliats, que seguirà el seu procediment ordinari de cobrament.
Per contra, en el cas que l’import del tiquet guarderia fos superior a l’import del rebut mensual, no s’abonarà la diferència a
la unitat familiar o empresa emissora del tiquet.
Una vegada girats els rebuts que s’han d’abonar mitjançant tiquets guarderia, aquests, s’hauran de lliurar a la Tresoreria
municipal, entre els dies 25 i 30 de cada mes. Passat aquest termini, els rebuts pendents seguiran el procediment executiu
ordinari de cobrament d’acord amb la seva naturalesa d’ingressos de dret públic.
Els pagaments realitzats mitjançant aquest sistema del “Tiquet guarderia” o “Guarderia Pass” s’entendran sempre com
provisionals, condicionats aquests al reembossament per part de l’empresa emissora. Si es produís qualsevol incidència
que derivés en l’impagament d’alguna quantitat per la no validació d’algun tiquet, la Tresoreria municipal retrocedirà el
pagament efectuat, quedant l’import del rebut en situació de pendent, i per tant, s’haurà d’abonar el seu import en metàl·lic
a la Tresoreria abans de la seva tramitació per via executiva.
B. PREUS PÚBLICS:
1. Annex 1. preus públics per la utilització dels aparcaments públics municipals.

Administració Local Ajuntaments

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 11/12/2018, n. 236, p. 56.

Pàg. 57

Núm. 236 – 11 de desembre de 2018

• Es refà tot el redactat quedant de forma següent:
“ANNEX 1. PREUS PÚBLICS I/O TARIFES PER LA UTILITZACIÓ DELS APARCAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS EN
L’ÀMBIT DE PROTECCIÓ DEL REGLAMENT DEL TORRENT DE LA CABANA I LA FONT DEL QUEROL
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
L’objecte de la present Ordenança és la regulació de la gestió dels aparcaments municipals situats a l’àmbit de protecció del
Reglament del Torrent de la Cabana i la Font del Querol.
S’entén per aparcament públic el que és de lliure accés i d’utilització general, gratuïta o mitjançant preu, sense vinculació a
cap altra activitat.
L’àmbit territorial d’aplicació de la present Ordenança és tot el terme municipal de Campdevànol.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de les prestacions de caràcter no tributari (preu públic i/o tarifa) aplicables a la prestació del servei
d’estacionament en aparcaments municipals, els especificats a les tarifes contingudes a l’article 5 de la present ordenança.
Article 3. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament de les prestacions patrimonials de caràcter no tributari (preu públic i/o tarifes aplicables en funció
del model de gestió emprat), les persones usuàries que es beneficiïn i gaudeixin del servei d’aparcament públic municipal
ubicat dins l’entorn de protecció del Reglament del Torrent de la Cabana i Font del Querol.
Article 4. Responsables.
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d’altres persones o entitats. A aquests efectes es consideraran
deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen
els articles 42 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària.
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s’estarà a les determinacions dels articles 42 i 43,
respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
ARTICLE 5. Quantia.
L’import de les prestacions patrimonials de caràcter no tributari (preus públics o tarifes) regulats en la present Ordenança
seran, IVA inclòs, les següents:
A. Aparcament habilitat dins l’àmbit de protecció del Reglament del Torrent de la Cabana i la Font del Querol:
En cas de gestió directa per part de l’Ajuntament del servei públic municipal d’aparcament durant el període comprès entre
el mes d’octubre a maig s’aplicarà un preu públic de 10 euros.
En el cas de gestió directe per l’Ajuntament o indirecta per empresa externa, durant el període comprès entre el mes de juny
a setembre s’aplicarà una tarifa de 3 euros.
B. Expedició de noves autoritzacions de pas i targeta d’accés al Torrent de la Cabana i d’aparcament a la Font del Querol per
als subjectes autoritzats.
L’expedició de noves autoritzacions de pas i targeta d’accés a l’espai de protecció objecte de la present Ordenança serà de
10,00 euros.
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C. Renovació de dades (comunicat, sense sol·licitud) que consten a les targetes d’accés al Torrent de la Cabana i d’aparcament
a la Font del Querol per als subjectes autoritzats.
Les tasques de renovació de dades de les persones usuàries que consten a les targetes d’accés a l’espai regulat pel Reglament
de protecció del Reglament del Torrent de la Cabana i la Font del Querol seran gratuïtes.
D. Pèrdua de targeta.
En cas de pèrdua de targeta d’accés a l’espai s’haurà de liquidar un import de 15,00 euros, per l’entrega d’una nova targeta
d’accés a la persona usuària.
Es considera subjectes autoritzats als efectes d’aplicació dels punts anteriors, els quals podran obtenir autorització de pas i
targeta d’accés a l’espai les persones i entitats següents:
-

Les especificades en l’article 8 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
Els residents a Campdevànol d’acord amb les dades que constin al Padró municipal d’habitants i aquells que tributin
per l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a Campdevànol.
Els contribuents que tributin per qualsevol impost municipal, sempre que el seu import sigui superior a 100,00 euros.
Els habitants del municipi de Les Llosses que tributin per l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) en aquest
municipi.
Excepcionalment i per raons justificades, a petició de la persona interessada, la Junta de govern local pot atorgar
aquestes autoritzacions de pas a persones o entitats per al desenvolupament d’activitats col·lectives de caràcter
cultural, esportives, de lleure, històriques o d’interès general per al municipi.

ARTICLE 6. Exempcions.
Estaran exemptes del pagament d’aquest preu públic o tarifa les persones propietàries de finques, titulars d’algun dret real
o d’algun contracte d’arrendament sobre aquestes, que es trobin dins l’àmbit de protecció del Reglament del Torrent de la
Cabana i la Font del Querol; així com, els serveis de rescat, d’emergència o qualsevol altre de naturalesa pública anàloga que
hagin d’accedir a la zona en l’àmbit de les seves competències. No obstant això, aquests serveis públics hauran d’obtenir de
l’Ajuntament de Campdevànol el document identificatiu que els permeti l’accés de pas de vehicles i d’aparcament.
ARTICLE 7. Meritació.
La meritació d’aquest preu públic i/o tarifa tindrà lloc quan es prestin els serveis regulats en l’article 5 d’aquesta Ordenança.
Quan per causes no imputables a l’obligat, el servei no es presti, procedirà la devolució de l’import corresponent, de
conformitat amb allò establert en l’article 26.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ARTICLE 10. Infraccions i Sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions aplicables que corresponguin a cada cas s’estarà al
què disposen els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; així com les seves disposicions
de desplegament, d’acord amb l’article 11 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Així mateix, es podran exigir per procediment administratiu de constrenyiment els deutes per aquest servei o activitat, de
conformitat amb l’article 46.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i la resta de normativa de recaptació que sigui d’aplicació, sens perjudici de les delegacions aprovades.
ARTICLE 11. Infraccions i Sancions.
En allò que no es trobi previst en la present Ordenança s’estarà al què es disposa en el text refós de la Llei Reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics,
així com en l’Ordenança fiscal general aprovada per aquest Ajuntament i pel Reglament de l’entorn de protecció del torrent
de la Cabana i font del Querol.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Els efectes i vigència d’aquesta Ordenança resten condicionats a la finalització del període d’execució i cobrament de les
accions incloses dins la subvenció concedida a l’Ajuntament de Campdevànol, en el marc de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de
març, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament
pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 , i s’obre convocatòria, i de conformitat amb la clàusula 2a.g)
del Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Campdevànol pel cofinançament i
l’execució de les obres d’inversió del municipi incloses en el Projecte “Pla per a la promoció del turisme natura al Ripollès,
l’experiència dels Pirineus més autèntics” (FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6).
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança va ser aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió de data 27 de setembre de 2018, entrarà en
vigor el dia de la seva publicació en el BOP de Girona, i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2019, romanent en vigor
fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.”
2. Annex 5. preus públics per ús del gimnàs municipal.
• S’afegeixen tarifes per la realització d’activitats diverses, següents:
“Si l’Ajuntament de Campdevànol volgués promoure activitats diverses s’estableixen les tarifes següents:
Inscripció cursos:
Activitat que es faci 1 hora a la setmana ....15,00 €/mes
Activitat que es faci 2 hores a la setmana.....20,00 €/mes
Activitat que es faci 3 hores a la setmana.....25,00 €/mes
Activitat que es faci 4 hores a la setmana.....30,00 €/mes
Activitat que es faci 5 hores a la setmana.....35,00 €/mes
Per hora a qualsevol activitat (5,00 €) si no està inscrit a cap curs.”
3. Annex 6. preus públics per ús de la piscina municipal.
• S’afegeixen tarifes per la realització d’activitats diverses, següents:
“Si l’Ajuntament de Campdevànol volgués promoure activitats diverses s’estableixen les tarifes següents:
Inscripció cursos:
Activitat que es faci 1 hora a la setmana ....15,00 €/mes
Activitat que es faci 2 hores a la setmana.....20,00 €/mes
Activitat que es faci 3 hores a la setmana.....25,00 €/mes
Activitat que es faci 4 hores a la setmana.....30,00 €/mes
Activitat que es faci 5 hores a la setmana.....35,00 €/mes
Per hora a qualsevol activitat (5,00 €) si no està inscrit a cap curs.”
4. Annex 7. Preus públics per a la prestació del servei d’orientació turística i preservació mediambiental de l’àmbit de
l’entorn del Reglament del Torrent de la Cabana i la Font del Querol.
• Es refà tot el redactat quedant de forma següent:
“ANNEX 7. PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ TURÍSTICA I PRESERVACIÓ
MEDIAMBIENTAL EN L’ÀMBIT DE PROTECCIÓ DEL REGLAMENT DEL TORRENT DE LA CABANA I LA FONT DEL
QUEROL
Article 1. Objecte.
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Aquesta entitat local, en ús de les facultats determinades en els articles 133.2 i 142 de la Constitució, en relació a l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb els articles 41 a 47 i 127 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix el preu
públic per prestació dels serveis realitzats dins l’àmbit regulat pel Reglament de l’entorn de protecció del torrent de la Cabana
i font del Querol.
Els serveis objecte d’aquest preu públic es prestaran per l’Ajuntament, mitjançant gestió directa o indirecta, a través dels
Serveis tècnics municipals de turisme o promoció econòmica, o bé, per mitjà d’una empresa externa, i seran els descrits a
continuació:
a) Senyalització de les rutes turístiques. Aquest servei consisteix en la prestació del servei d’excursions, viatges i visites
turístiques guiades.
b) Edició de fulletons explicatius.
c) Control d’accés i aforament per la preservació de l’entorn de protecció del torrent de la Cabana i font del Querol.
ARTICLE 2. Fet Imposable.
El fet imposable està constituït per la prestació dels serveis realitzats dins l’àmbit regulat pel Reglament de l’entorn de
protecció del torrent de la Cabana i font del Querol.
ARTICLE 3. Obligats al Pagament.
Estan obligats al pagament de les prestacions patrimonials de caràcter no tributari (preu públic i/o tarifes aplicables en funció
del model de gestió emprat), les persones usuàries que es beneficiïn i gaudeixin dels serveis oferts dins l’entorn de protecció
del torrent de la Cabana i font del Querol establerts en l’article primer d’aquesta Ordenança.
ARTICLE 4. Responsables.
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d’altres persones o entitats. A aquests efectes es consideraran
deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen
els articles 42 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària.
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s’estarà a les determinacions dels articles 42 i 43,
respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
ARTICLE 5. Quantia.
L’import de les prestacions patrimonials de caràcter no tributari (preus públics o tarifes) regulats en la present Ordenança
seran, IVA inclòs, les següents:
• En cas de gestió directa per part de l’Ajuntament dels serveis s’aplicarà un preu públic de 5 euros.
• En cas de gestió indirecta per empresa externa s’aplicarà una tarifa de 5 euros.
L’incompliment de la liquidació prèvia del preu o tarifa, per accedir a l’espai de l’entorn de la Cabana i de la Font del Querol
serà motiu d’una sanció de 80 euros.
ARTICLE 6. Exempcions i Bonificacions.
Queden exempts del pagament d’aquestes prestacions patrimonials de caràcter no tributari (preus públics o tarifes):
-

Les persones empadronades al municipi de Campdevànol i al municipi de les Llosses, que així ho acreditin mitjançant
la presentació del DNI i d’un volant d’empadronament.
Les persones menors de 12 anys.
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L’Ajuntament expedirà targetes d’accés gratuït a l’entorn als propietaris dels establiments turístics d’ambdós municipis, per
tal que puguin facilitar als clients que pernoctin en els seus establiments l’accés a l’entorn de forma gratuïta.
ARTICLE 7. Meritació.
La meritació d’aquest preu públic i/o tarifa tindrà lloc quan s’efectuï la inscripció corresponent, naixent l’obligació de
pagament quan es confirmi l’execució del servei o activitat. Així doncs, meritaran quan es contracti la prestació dels serveis,
prèvia concreció mitjançant reserva i pagament, a través de la plataforma electrònica habilitada a l’efecte. L’ingrés serà
condició indispensable per a la prestació del servei i assistència a les activitats organitzades.
Quan per causes no imputables a l’obligat, el servei no es presti, procedirà la devolució de l’import corresponent, de conformitat
amb allò establert en l’article 26.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i la resta de normativa de recaptació que sigui d’aplicació, sens perjudici de les delegacions aprovades.
ARTICLE 10. Infraccions i Sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions aplicables que corresponguin a cada cas s’estarà al
què disposen els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; així com les seves disposicions
de desplegament, d’acord amb l’article 11 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Així mateix, es podran exigir per procediment administratiu de constrenyiment els deutes per aquest servei o activitat, de
conformitat amb l’article 46.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març i la resta de normativa de recaptació que sigui d’aplicació.
ARTICLE 11. Infraccions i Sancions.
En allò que no es trobi previst en la present Ordenança s’estarà al què es disposa en el text refós de la Llei Reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics,
així com en l’Ordenança fiscal general aprovada per aquest Ajuntament i pel Reglament de l’entorn de protecció del torrent
de la Cabana i font del Querol.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança va ser aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió de data 27 de setembre de 2018, entrarà en
vigor el dia de la seva publicació en el BOP de Girona, i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2019, romanent en vigor
fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.”
Campdevànol, 28 de novembre de 2018
Joan Manso i Bosoms
Alcalde
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Núm. 10572
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA
Edicte de convocatòria del procés selectiu per crear una borsa d’educadores de la llar d’infants Taps
D’acord amb l’expedient administratiu 2017/312 l’Ajuntament de Cassà de la Selva va convocar un procés selectiu per crear
una borsa d’educadores de la llar d’infants Taps, les bases de la convocatòria es van publicar al BOP Girona número 49 de 10
de març de 2017.
D’acord amb el Decret de l’Alcaldia 2017/390 de 2 de maig de 2017, es va constituir la borsa de treball amb 12 aspirants que
havien superat el procés selectiu de la borsa de treball.
En el mateix expedient administratiu consta que totes les aspirants que conformen la borsa actualment estan treballant a la
Llar d’Infants Taps, han rebutjat fins a tres propostes de contractació o han renunciat al seu lloc de treball i a la borsa.
Atès que a la Llar d’Infants Taps, que es un servei públic municipal, es produeixen bastantes incapacitats temporals i és urgent
i inaplaçable la seva substitució transitòria.
Per tot això,
PRIMER.- Aprovar les bases contingudes en aquest annex i convocar el procés selectiu per a l’ampliació de la borsa
d’educadors/es llar d’infants
Cassà de la Selva, 5 de desembre de 2018
Martí Vallès i Prats
Alcalde

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER L’AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES A LA LLAR
D’INFANTS TAPS DE CASSÀ DE LA SELVA
PRIMER.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I SISTEMA DE SELECCIÓ.
Les presents bases tenen per objecte regular el procés de selecció per l’ampliació d’una borsa de treball per cobrir les
sumplències temporals de treballadors/es municipals, per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents de
contractació d’educadors/es de les escoles bressol municipals, grup C sots-grup C1
Característiques dels llocs de treball: Educador/a infantil per la llar d’infants “Taps” de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
Grup de classificació: Sots-Grup C1
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs- Oposició
Torn d’accés: Obert.
Retribucions: les fixades a la relació de llocs de treball vigent en el moment del lloc a cobrir.
Durada: temporal
Tipus de relació laboral: la modalitat de contractació serà en règim laboral no permanent

FUNCIONS DE LES EDUCADORS/ES
Són les persones que com a tutors/es, responsables, d’un grup classe vetllen per l’atenció individualitzada i pel seguiment
d’aquests infants, a més d’afavorir que se sentin segurs, acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
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Tasques a realitzar: Les funcions que té encomenades són les pròpies de les eduadors/es de llar d’infants, ja sigui com a
tutors/es d’un grup o bé com a suport:
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Funcions de caràcter pedagògic:
• Facilitar i fer el seguiment de l’adaptació de l’infant a la llar d’infants.
• Informar les famílies del procés d’adaptació dels nenes i nenes.
• Fer-se responsable del grup classe i, quan calgui, dels altres infants del centre i vetllar per la seva integritat física.
Atendre la vigilància i la custòdia dels infants en el cas de sortides programades de la llar.
• Tenir cura de les necessitats bàsiques dels infants: higiene, descans, alimentació...
• Estimular l’aprenentatge d’hàbits adequats a cada edat.
• Conèixer profundament les característiques del període evolutiu dels infants que té a l’aula i acompanyar-los en el seu
procés d’aprenentatge.
• Ajustar la programació de les activitats de l’aula a partir de la general del centre.
• Organitzar l’espai i un ambient agradable per tal d’aconseguir els objectius educatius.
• Realitzar la tasca pedagògica amb el grup classe del qual sigui tutor/a, d’acord amb els objectius proposats.
• Observar els infants del grup classe per tal de conèixer-ne les característiques individuals més rellevants i el seu
procés de maduració i aprenentatge. S’ha de reconèixer cada infant com a únic i respectar la seva història personal.
• Fer un seguiment de l’evolució dels infants al llarg del curs i fer-ne una avaluació periòdica dels resultats.
• Donar resposta a aspectes o situacions problemàtiques que presenti algun infant o família de l’escola (amb l’ajut de la
Direcció, sempre que sigui necessari).
• Acollir i facilitar la integració social dels infants amb alguna deficiència, estimular-los convenientment i mantenir,
juntament amb la Direcció del centre, una coordinació periòdica amb els professionals d’educació precoç que els
atenguin.
• Preparar activitats, preveure el material i elaborar-ne de nou.
• Revisar aspectes educatius, continguts i procediments utilitzats en funció de les necessitats dels alumnes i de l’entorn.
• Utilitzar els recursos materials i didàctics de què disposa l’escola o el seu entorn.
• Intercanviar informació per tal de donar coherència, continuïtat i homogeneïtat a la tasca educativa.
• Elaborar les programacions setmanals.
• Programar les activitats pedagògiques i educatives conjuntes i individuals de la llar unificant criteris.
• Col·laborar amb la directora del centre en l’elaboració del projecte educatiu, del currículum del centre, de la
programació general i de la memòria anual.
• Col·laborar amb la Direcció del centre en la línia pedagògica que cal seguir durant el curs escolar.
• Reflexionar sobre les diverses activitats programades.
• Avaluar els resultats obtinguts.
• Aportar criteris i propostes respecte a les activitats educatives.
• Participar en les activitats de formació permanent i de reciclatge que es considerin adients i prendre el compromís de
fer-les extensives a altres membres de l’equip educatiu.
• Realitzar els informes a partir de la informació recollida al llarg del curs i transmetre’ls a les famílies mitjançant una
entrevista quan sigui necessari.
• Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l’aula, d’acord amb la directora de la llar.
• Assistir i participar en les reunions de l’equip educatiu.
• Aplicar els acords i la normativa aprovats.
Funcions en relació amb les famílies:
• Vetllar per la col·laboració mútua entre la família i la llar per afavorir la seva participació en el procés educatiu dels
seus fills i filles.
• Recollir informació sobre l’alumne/a i la seva família segons la manera que s’estableixi.
• Assessorar les famílies en diversos aspectes educatius.
• Realitzar entrevistes individuals amb les famílies al llarg del curs, sempre que aquestes ho requereixin o bé a criteri
seu.
• Informar regularment les famílies de l’evolució del seu fill o de la seva filla i de les activitats que es desenvolupen a la
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llar.
• Fer complir la present normativa de funcionament del centre.
Funcions en relació amb el mobiliari i el material:
• Tenir cura i mantenir l’ordre del material de l’aula.
• Vetllar per la conservació del material, les instal·lacions i els equipaments en general del centre.
• Supervisar la neteja de l’escola i, en especial, de l’aula, i comunicar qualsevol problema a la Direcció del centre.
• Ventilar les aules diàriament, un mínim de 15 minuts. Passat aquest temps, s’haurien de tancar les portes (quan fa bon
temps no cal perquè les .portes solen estar obertes la major part del dia. A l’hivern sí que s’ha de tenir molt present
perquè hi ha la calefacció posada).
• Qualsevol altra funció similar de l’àmbit educatiu que li sigui assignada per la direcció del centre.
SEGON.- CONDICIONS D’ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS.
Per prendre part a les proves de selecció, els aspirants hauran de reunir els següents requisits:
2.1 Requisits generals per poder-se presentar al procés selectiu:
1. Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de
treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels
nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la
seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors
d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
Els estrangers a què es refereix el paràgraf anterior, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir
a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
2. Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
3. Tenir capacitat funcional per a l’exercici de les places convocades que s’acreditarà mitjançant certificat mèdic de no patir
malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal exercici de la funció.
4. Declaració de no estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o
dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per
a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir a la funció pública, o per exercir funcions similars a les
que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un
altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent
que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
5. Estar en possessió o en condicions d’obtenir a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds el títol de
tècnic especialista en Jardins d’infància (FP2), Tècnic Especialista en Educador Infantil (FP2), Tècnic Superior en Educació
Infantil (LOGSE o LOE), o equivalent.
6. Tenir coneixements de la llengua catalana orals i escrits en el nivell de suficiència C1 o equivalent, acreditant mitjançant
certificat de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística o alguna de les titulacions
equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i
l’Ordre VCP/491/2009, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català de la Secretaria de Política
Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/223/2010. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre
l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball
de les administracions públiques de Catalunya.
7. Els aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola i que no vulguin realitzar el segon exercici eliminatori i obligatori de
la prova de llengua castellana han d’adjuntar també amb la sol·licitud de participació fotocòpia compulsada d’algun dels
documents següents: a) certificat que acrediti haver cursat la primària, secundària i batxillerat a l’Estat espanyol; b) o bé
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el diploma de nivell C1 d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva
obtenció; c) o certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
8. Està en possessió del certificat del Registre Central de Delinqüents sexuals del Ministeri de Justícia conforme no es tenen
antecedents penals per delictes de naturalesa sexual.
TERCER.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES.
Les sol·licituds de participació es presentaran amb el model normalitzat annex a aquestes bases i es presentaran en el Registre
d’entrada de l’Ajuntament de Cassà de la Selva o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16 de la Llei 39/2015
(instància electrònica), en el termini de vint dies naturals comptats a partir de la darrera publicació oficial.
Les bases íntegres es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i es publicaran igualment en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament.
Les publicacions successives a aquesta convocatòria es faran al taulell d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de fotocòpies compulsades dels següents documents:
• Fotocòpia compulsada del DNI o, si s’escau, passaport.
• Currículum vitae.
• Documentació justificativa dels mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, tant els relatius a la formació i
perfeccionament professional, com els relatius a l’experiència professional, justificant documentalment els mèrits que
hagin de ser valorats pel Tribunal Si no s’adjunten els documents justificatius els mèrits no podran ser valorats.
Els serveis prestats a les administracions públiques, s’han d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent,
amb indicació expressa amb la categoria profesisonal desenvolupada i, si és possible, les funcions desenvolupades,
període de temps i règim de dedicació.
Els serveis prestats al servei privat s’han d’acreditar mitjançant certificat d’empresa dels serveis prestats, amb
expressió de la categoria professional i, si és possible, les funcions desenvolupades, període de temps i règim de
dedicació, i a més la vida laboral de la seguretat social. També es considerarà vàlida la fotocòpia compulsada del
contracte de treball, sempre que vagi acompanyada de la vida laboral de la seguretat social.
En cap cas es valoraran d’altres documents com nòmines, certificats d’empresa per sol·licitar la prestació d’atur.
• Acreditació del nivell de suficiència (C1) de llengua catalana. En cas que no es puguin acreditar els coneixements de
llengua, es podrà realitzar la prova de coneixements prevista a la base sisena.
QUART.- ADMISSIÓ D’ASPIRANTS.
Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde President dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, declarant
aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos. Aquesta resolució es publicarà en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en
la mateixa publicació es farà constar el dia, hora i lloc en que han de realitzar-se totes les proves. A la mateixa resolució es farà
constar la designació nominal de l’òrgan seleccionador.
La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presenten
reclamacions. En cas d’haver-n’hi, seran estimades o desestimades en una nova resolució per la qual s’aprovarà la llista
definitiva. Aquesta resolució serà publicada en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- ÒRGAN DE SELECCIÓ.
L’òrgan de selecció estarà constituït per:
— President: el secretari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva o persona en qui delegui.
— Vocals:
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• un funcionari de carrera o personal laboral permanent del sots-grup C1 com a mínim de l’àrea d’educació, designat a
proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
• un funcionari de carrera o personal laboral permanent de la mateixa entitat local o una altra Administració, del sotsgrup C1 com a mínim i tècnic/a en la matèria.
Actuarà com a secretari/a de l’òrgan un empleat de la Corporació, el qual tindrà veu però no vot
L’òrgan de selecció estarà integrat, a més, pels suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars.
El tribunal podrà disposar de la incorporació d’assessors especialistes, amb veu i sense vot, en cadascuna de les proves del
procés.
En compliment de l’article 60.2 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, el personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual
no poden formar part dels òrgans de selecció.
L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan de selecció serà de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de
1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
SISÈ.- DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES SELECTIVES
La modalitat del sistema de selecció és el concurs oposció per accés obert, amb dues fases diferenciades, primer fase d’oposició,
una segona fase de concurs.
FASE D’OPOSICIÓ: Consisteix en realitzar quatre proves obligatòries i eliminatòries cadascuna d’elles: un primer exercici de
coneixement de català, un segon exercici de coneixement de castellà, un tercer exercici teòric i finalment un exercici pràctic
consistent a demostrar coneixements en relació a les funcions a desenvolupar descrites a la base primera.
PRIMER EXERCICI: Consisteix en un exercici de coneixements de català (Nivell C1). La qualificació d’aquest exercici és
d’apte/a o no apte/a; les persones aspirants que siguin considerades no aptes restaran eliminades del procés. Restaran
exemptes de realitzar aquesta prova totes les persones aspirants que hagin acreditat amb la sol·licitud de participació d’estar
en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell C1 de la Secrtaria de Política Lingüística o equivalent.
Per aquest exercici el Tribunal pot comptar amb la col·laboració d’assessors especialistes en llengua o encomanar la realització
de proves a professionals externs, si és necessari.
SEGON EXERCICI: Consisteix en un exercici de coneixements de castellà (C1 o equivalent) que hauran de realitzar les
persones que no tenen nacionalitat espanyola. La qualificació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a. Restaran exemptes
de realitzar aquesta prova totes les persones aspirants de nacionalitat espanyola o les que hagin aportat amb la sol·licitud
de participació algun dels següents documents: a) certificat que acrediti haver cursat la primària, secundària i batxillerat a
l’Estat espanyol; b) o bé el diploma de nivell C1 d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves
adreçades a la seva obtenció; c) o certificat d’aptitud en espanyol per a estranger expedit per les escoles oficials d’idiomes. Per
aquest exercici el Tribunal pot comptar amb la col·laboració d’assessors especialistes en llengua o encomenar la realització de
les proves a professionals externs, si és necessari.
TERCER EXERCICI: Consistirà en desenvolupar, per escrit, un qüestionari, pot ser tipus test o bé preguntes curtes, relacionat
amb el temari annex d’aquestes bases. Els aspirants disposaran d’un període màxim d’una hora per contestar l’esmentat test.
La puntuació màxima d’aquesta prova serà de 10 punts i la mínima necessària per superar- la de 5 punts. Cada resposta
incorrecta restarà 0,15 punts.
QUART EXERCICI: Consistirà en desenvolupar per escrit, durant un període màxim d’una hora, un cas pràctic proposat
pel tribunal, sobre el contingut del temari específic annex a aquesta convocatòria. La puntuació màxima serà de 20 punts i la
mínima necessària per superar la prova 10 punts.
Si s’escau, el tribunal podrà disposar que cada persona llegeixi el seu exercici i li podrà demanar els aclariments que consideri
oportuns.
FASE DE CONCURS: El tribunal valorarà exclusivament els mèrits acreditats documentalment pels aspirants juntament amb
la sol·licitud de participació. La valoració dels mèrits a la fase de concurs no pot tenir caràcter eliminatòri i no pot significar
en relació amb les proves selectives més de la tercera part de la puntuació màxima del concurs-oposició.
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En aquesta fase de concurs es valoraran els mèrits relacionats amb la formació i perfeccionament i amb l’experiència, fins un
màxim de 10 punts, i repartits de la següent manera:
1. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL
Tots els màsters, postgraus o cursos de formació per poder ser valorats han d’haver estat impartits per centres oficials
homologats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat o Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Diplomatura o grau en magisteri d’educació infantil si aquesta titulació no és la utilitzada per l’accés al procés selectiu: 1 punt
Màster o potsgrau relacionat amb les funcions d’educador/a: 0,5 punts per títol fins un màxim d’1 punt
Cursos o seminaris impartits en centres oficials, directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, es puntuen fins a
un màxim de 1,5 punts segons l’escala següent:
• per cada curs de 10 a 30 hores: 0,10 punts
• per cada curs de més de 30 hores: 0,20 punts
La puntuació màxima per formació i perfeccionament porfessional no podrà superar els 4 punts.
2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Experiència professional en l’exercici de funcions, coincidents o anàlogues en contingut professional i nivell tècnic, amb les
del lloc a proveir, a raó de 0,5 punt/mes en el sector privat i de 1,5 punts/mes en qualsevol Administració Pública
La puntuació màxima per experiència professional no podrà superar els 6 punts.
SETÈ.- QUALIFICACIÓ.
La puntuació màxima de la fase d’oposició serà de 40 punts, resultant eliminats els aspirants que no arribin a la puntuació de
20 punts en la suma dels resultats de les proves 3 i 4. En aquesta puntuació s’addicionarà l’ obtinguda en la fase de concurs
amb un màxim de 10 punts.
En el cas d’empat, es resoldrà conforme la major puntuació obtinguda en la fase d’oposició.
VUITÈ.- RELACIÓ D’APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I FUNCIONAMENT DE LA BORSA
Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, l’òrgan de selecció farà pública la relació d’aprovats en el tauler d’edictes
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i a la pàgina web del mateix (www.cassa.cat). Els candidats que hagin aprovat s’inclouran
en la borsa, i restaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament, per ordre de puntuació, quan es produeixi la necessitat de
contractació laboral temporal. La vigència de la borsa és de tres anys des del dia de la seva constitució.
La borsa només permetrà cobrir les necessitats temporals, i en el cas de la convocatòria d’una plaça en propietat significarà
un nou procés de selecció. L’Ajuntament de Cassà de la Selva podrà no efectuar la corresponent crida quan es tracti de
contractacions pels quals calguin uns requisits de selecció diferents.
Funcionament de la borsa:
• S’intentarà la comunicació per correu electrònic i per telèfon, si la persona no respon en 24 hores es porposarà al
següent i així successivament.
• Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent i així successivament.
• Quan una persona rebutgi 3 propostes diferents, aquesta passarà a ocupar el darrer lloc de la borsa
Quan un treballador/a temporal finalitzi el seu contracte, s’incorporarà novament al lloc de borsa que li correspon d’acord
amb l’ordre de puntuació obtingut.
NOVÈ.- PERÍODE DE PROVA
Els aspirants contractats s’incorporaran al lloc de treball mitjançant un contracte laboral temporal i han de superar un
període de prova de 2 mesos. Aquest període no s’aplicarà si el candidat seleccionat ja hagués cobert un lloc de treball de les
mateixes o similars funcions en qualsevol modalitat de contractació a l’Ajuntament de Cassà de la Selva o organisme autònom
dependent. Si el període anterior hagués estat inferior al període de prova, aquest es realitzarà només per la diferència.
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Si algun aspirant no supera el període de prova perdrà els drets derivats de la convocatòria i es cridarà en les mateixes
condicions a la persona que el segueixi en l’ordre de puntuació.
DESÈ.- INCIDÈNCIES
Les presents bases i convocatòria poden ser impugnades de conformitat amb l’establert la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, es pot interposar pels interessats un recurs de
reposició en el termini d’un mes davant l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el
Jutjat Contenciós Administratiu a partir del dia següent al de la publicació del seu anunci al DOGC (article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).
En allò no previst en les Bases, serà d’aplicació el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i legislació laboral de desenvolupament; el Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; el Decret 161/2002, de 11 de juny, sobre
l’acreditació del coneixement del català i de l’aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de
les administracions públiques de Catalunya; Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i
els programes dels exercicis teòrics als quals s’han d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració
Local; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en aquells preceptes que s’apliquin al personal laboral en
aquells que es prevegui de manera expressa.

ANNEX: TEMARI
1. Les característiques evolutives dels infants de 0-3 anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament.
2. Les funcions de la llar d’infants.
3. La família com a primer agent de socialització. Relacions entre la família i la llar d’infants.
4. El paper de l’educador/a a la llar d’infants.
5. El treball en equip del personal educador.
6. El període d’adaptació a la llar d’infants.
7. La vida quotidiana i els moments de cura a la llar d’infants.
8. Les característiques de l’activitat de l’infant d’aquestes edats. El joc i les propostes lúdiques.
9. L’organització del temps i dels espais a la llar d’infants.
10. Els materials de la llar d’infants. Organització. Tipologia.
11. El raonament logicomatemàtic a la llar d’Infants.
12. L’alimentació i el descans en la primera infància com a moments educatius.
13. Prevenció d’accidents, primers auxilis i malalties infantils més freqüents.
14. L’avaluació a la llar d’infants. Tècniques i instruments d’avaluació en aquesta etapa.
15. La programació de curs a la llar d’infants. Les unitats didàctiques.

ANNEX 2
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Núm. 10575
AJUNTAMENT DE CELRÀ
Anunci d’aprovació definitiva de la nova numeració de part del carrer Balmes
Expedient x770/2018
Un cop s’ha exposat a informació pública l’anunci relatiu a l’aprovació de la nova numeració de part del carrer Balmes de Celrà, concretament des de l’inici fins a l’encreuament amb el carrer Congost, no
s’ha formulat cap al·legació ni reclamació i per aquest motiu esdevé
definitiu.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la seva publicació.
Alternativament, i de forma potestativa, podeu interposar un recurs
de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació. Tot això
sense perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient interposar.
Celrà, 5 de desembre de 2018

BOP-2018_0_236_10575

Daniel Cornellà Detrell
Alcalde
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Núm. 10385
AJUNTAMENT DE COLOMERS
Edicte d’exposició pública de l’estudi ambiental estratègic de l’expedient
de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de
Colomers (“Sector Cementiri”)
Durant la tramitació de l’expedient, s’ha elaborat un Estudi Ambiental Estratègic del projecte del Pla Parcial Urbanístic “Sector - 4
Cementiri” del municipi de Colomers, el qual s’ha aprovat en el Ple
Ordinari del dia 2 de març de 2017, i que s’ha remès als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials.
La qual cosa es fa públic, perquè tothom que hi estigui interessat
pugui examinar l’expedient a les oficines municipals, en horari
d’atenció al públic, i presentar-hi les al·legacions que es considerin
pertinents, en el termini d’un mes a comptar des de la publicació
d’aquest edicte.
Colomers, 15 de novembre de 2018

BOP-2018_0_236_10385

Josep Manuel López Gifreu
Alcalde
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Núm. 10569
AJUNTAMENT DE DARNIUS
Edicte d’aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 4 i 5/2018
Aprovats inicialment els expedients de modificació de crèdit 4/2018,
per Decret d’Alcaldia de data 4 de desembre de 2018, i el 5/2018, per
acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 2018.
De conformitat amb el que disposa 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, aquest acord s’exposa al
públic pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci al BOP de la província de Girona,
per tal que les persones interessades puguin examinar els expedients i presentar-hi reclamacions si s’escau.
Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat reclamacions,
l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord.
Darnius, 4 de desembre de 2018

BOP-2018_0_236_10569

Josep Madern i Círia
Alcalde
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Núm. 10404
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdit de
l’Organisme Autònom Patronat municipal Residència J. Baulida
Aprovat inicialment pel Ple municipal de l’Ajuntament de Llagostera, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2018, l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2018 del Pressupost vigent de
l’Organisme Autònom Patronat municipal Residència J. Baulida de
Llagostera, s’obre un període d’informació pública pel termini de 15
dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació del present
edicte en el BOP, als efectes d’examen i reclamacions.
En cas de no produir-se reclamacions contra l’acord inicial, s’elevarà
a definitiu sense necessitat de nou acord.
Llagostera, 30 de novembre de 2018

BOP-2018_0_236_10404

Fermí Santamaria Molero
Alcalde
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Núm. 10560
AJUNTAMENT DE LLANARS
Anunci de delegació de competència per a la celebració d’un matrimoni
civil
Amadeu Rosell i Marti, alcalde de l’Ajuntament de Llanars, mitjançant Decret de 5 de desembre de 2018, va adoptar la següent resolució:
“...”
Delegar a favor de la regidora municipal senyora Anna Maria Sole i
Costa la competència per celebrar el matrimoni civil entre el Sr. Pere
Cabrafiga Sadurní i la senyora Elisabet Reolid Dachs, a celebrar el
dia 7 de desembre de 2018. Publicar aquesta delegació específica en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
“...”
Llanars, 5 de desembre de 2018

BOP-2018_0_236_10560

Amadeu Rosell i Marti
Alcalde
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Núm. 10428
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
Edicte d’aprovació inicial de la modificació d’un pla parcial urbanístic
Exp. F107 1/2018
Modificació puntual núm. 2 – P Parcial Les Esplanes
L’Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data 28 de novembre
de 2018, ha dictat el Decret en virtut del qual s’aprova inicialment la
Modificació Puntual Núm. 2 del Pla Parcial del sector de sòl residencial “Les Esplanes”, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per
tal d’adaptar la posició volumètrica de la parcel·la d’equipaments
de l’Av. Antoni Margarits, 7.
Simultàniament, es va resoldre suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquesta àrea del
territori objecte del planejament, les noves determinacions del qual
suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la
suspensió és d’un any.
La qual cosa se sotmet a informació pública durant un mes, mitjançant edictes publicats en l’e-tauler del web municipal, un anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, i en un dels diaris provincials de major circulació.
Durant aquest període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo per tal que es presentin les al·
legacions que s’estimin pertinents.
Llançà, 28 de novembre de 2018

BOP-2018_0_236_10428

Pere Vila i Fulcarà
Alcalde
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Núm. 10413
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Recursos Humans
Edicte de convocatòria del concurs oposició per cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Lloret de Mar
De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2018, es
convoca concurs-oposició per cobrir una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, vacant a la plantilla de personal funcionari
d’ aquest Ajuntament.
Les bases amb les Condicions per cobrir les places esmentades, són les que es relacionen a continuació:
REF.: 16-2018-SEL-TEC-AUX-BIBLIO-FC
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER COBRIR
UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE
L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la present convocatòria és cobrir, pel procediment de concurs-oposició, la següent plaça vacant a la Plantilla de
personal funcionari d’aquest Ajuntament, enquadrada dins de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, dotada
amb un sou anual corresponent al Grup C1, C.D. 16, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per
la legislació vigent.
• Escala Administració Especial.
Subescala a) Tècnica.
Tècnic/a Auxiliar C1/ Tècnic Auxiliar Biblioteca
Una plaça. N.Pr. C1 - C.D. 16
Concurs-oposició
Aptituds i funcions del lloc de treball

Funcions:
- Atenció als usuaris en general i específicament a infants i joves.
- Col·laboració en la gestió del préstec interbibliotecari
- Gestió del préstec. Orientació als usuaris quan a la utilització del post d’autopréstec.
- Tasques relacionades amb el procés tècnic dels documents.
- Elaboració de guies vàries, dossiers, etc...
- Ajut als usuaris en l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
- Tasques d’informació general, bibliogràfica i de l’organització del fons, espais i activitats de la biblioteca.
- Ordenació del fons de la biblioteca, i cura dels documents i materials.
- Col·laboració en les activitats organitzades a la biblioteca, especialment les infantils.
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Aptituds:
- Orientació a l’usuari
- Capacitat de relació i comunicació interna i amb els usuaris
- Capacitat de treball en equip
- Capacitat de treballar autònomament
- Professionalitat
- Flexibilitat
- Iniciativa
- Orientació a resultats
- Resistència a l’estrès
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-

Control de sales.
Qualsevol altra tasca que li sigui encomanada sempre respectant el nivell de responsabilitat, coneixements i capacitat
corresponent a la categoria del seu lloc de treball.

La convocatòria es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Un extracte d’aquesta, amb els
requisits exigits a l’art. 6.2 del RD 896/91, de 7 de juny, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
Butlletí Oficial de l’Estat, tot incloent-hi l’avís que els successius anuncis es publicaran en el B.O.P. de Girona. Igualment, es
farà pública la convocatòria en la Seu electrònica de l’Ajuntament.
Aquestes bases específiques regiran la present convocatòria, juntament amb les bases generals aprovades per acord de Junta
de Govern Local de data 20 de febrer de 2012 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 44 de 2/03/2012.
En cas de discrepància, prevaldran les bases específiques sobre les generals.
Així mateix aquestes bases contemplen allò que disposa el pla d’igualtat d’oportunitats d’aquest ajuntament.
SEGONA. CONDICIONS I REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR O COMPLIR LES PERSONES ASPIRANTS I FORMA I
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
A més de les condicions generals exposades a la base segona de les “bases generals que regiran els processos de selecció
del personal funcionari de carrera i laboral fix de l’Ajuntament de Lloret de Mar”, les persones aspirants han de complir els
requisits específics següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent, sens perjudici del que disposa l’article 57 del RDL 5/2015,
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
b) Estar en possessió del títol de Batxillerat, Cicle formatiu de grau superior, FP 2on Grau o titulació equivalent.
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació.
La titulació haurà d’acreditar-se, com a màxim, en la data d’acabament del termini de presentació d’instàncies.
c) Haver complert 16 anys, abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies, i no excedir l’edat màxima de
jubilació forçosa.
d) Per quedar exempt de la prova de català: Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de Català (certificat
C1) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o els reconeguts per aquesta com a
equivalents o superiors. Així mateix, d’acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, quedaran exemptes les
persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal a l’Ajuntament de
Lloret de Mar, en que hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior o que hagin superat la prova
esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.
e) Aquelles persones aspirants que la llengua del seu país d’origen no sigui el castellà, i no puguin acreditar el nivell superior
d’acord amb el que estableix el RD 1137/2002, hauran de realitzar una de les proves de la oposició en castellà per tal
d’acreditar els coneixements en aquesta llengua, podent resultar aptes o no aptes, d‘acord amb el que estableix l’article 9
del RD 543/2001, de 18 de maig.
f) Per quedar exempt de la prova de competència digital: Posseir el certificat mitjà acreditatiu de la competència digital en
tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC Nivell mitjà) o els reconeguts com a equivalents o superiors.
Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs-oposició es dirigiran a l’Alcalde-President de la Corporació i es presentaran
a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, dins el termini de vint (20) dies naturals, a comptar des del dia següent a la
publicació de l’anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les persones aspirants manifestaran en aquest document que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen en
la Condició Segona, i que es comprometen a prestar jurament i promesa tal com estableix el Reial Decret 707/79, de 5 d’abril.
D’acord amb el que s’estableix en la condició tercera de les bases generals, caldrà fer efectiu el pagament dels drets per a
qualsevol procés de selecció de personal, que són els que figuren en l’ordenança fiscal núm. 8 anomenada “Taxa per realització
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de serveis de competència local” de l’any en curs, es podrà fer efectiu directament a la OIAC (Oficina d’Informació i Atenció
Ciutadana) situada als baixos de l’Ajuntament, o bé enviant una sol·licitud de pagament al correu electrònic rendes@lloret.cat
indicant el concepte de drets d’examen, el Nom, Cognoms, adreça i DNI de la persona interessada i el número de referència
del procés selectiu. Posteriorment s’enviarà un correu electrònic de resposta a la sol·licitud presentada, en el qual s’adjuntarà
una carta de pagament amb el codi de barres, la qual es podrà fer efectiva a qualsevol oficina de l’entitat col·laboradora “La
Caixa” (CAIXABANK).
En cap cas, el pagament dels drets d’examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la
instància per participar en la convocatòria.
No es procedirà a la devolució de les taxes per drets d’examen en els supòsits d’exclusió del procés selectiu per causa
imputable a l’interessat.
En cas que el pagament dels drets per a qualsevol procés de selecció s’efectuï mitjançant carta de pagament a l’entitat
col·laboradora “La Caixa” caldrà adjuntar la documentació justificativa corresponent a la sol·licitud.
A la instància s’hi adjuntarà:
• Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat.
• Fotocòpia de la titulació requerida.
• “Currículum Vitae” de cada aspirant, en el que hauran de fer constar els llocs de treball fins el moment de la
presentació, especificant el tipus de tasca, càrrec, temps, etc.
• Certificació acreditativa dels mèrits que al·leguin per a la fase de concurs.
• Acreditació dels coneixements de llengua catalana i, si els/les aspirants no són de nacionalitat espanyola, de llengua
castellana.
• Certificat negatiu de penats o declaració jurada, que s’adjunta a aquestes bases com a Annex III, de no haver estat
condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com pel tràfic d’éssers
humans, entès com aquell referit a finalitats d’explotació sexual.
• Resguard del pagament de la taxa de 25 € establerta en les ordenances fiscals d’aquesta Corporació, en concepte de
drets per a qualsevol procés de selecció de personal.
• Acreditació dels coneixements de competència digital nivell mitjà.
• Qualsevol altre documentació requerida a les bases de la convocatòria.
• Declaració jurada que s’adjunta aquestes bases com a Annex II
TERCERA. TRIBUNAL QUALIFICADOR
Tots els membres del Tribunal Qualificador tindran veu i vot i estarà constituït de la següent manera:
President: El Secretari General de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Vocals:

La Cap d’Organització i Recursos Humans o funcionari en qui delegui.
La Directora de la Biblioteca o funcionari en qui delegui.
Un/a Tècnic/a especialista en la matèria d’una altra administració designat per l’Alcaldia-Presidència.

Secretari:

El TAG de Serveis Jurídics o funcionari en qui delegui.

QUARTA. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU
A) FASE DE CONCURS
Serveis prestats (màxim 3 punts): 0’2 punts/mes fins a un màxim de 3 punts, si es tracta de serveis prestats a l’Administració
Local, i de 0’1 punts/mes fins a un màxim de 2 punts, si es tracta de serveis prestats a qualsevol altre lloc públic o privat,
en tots els casos, desenvolupant funcions que el Tribunal consideri anàlogues a les que es desenvoluparan en aquesta plaça.
Els serveis prestats en administracions públiques es podran acreditar o bé, mitjançant la certificació de l’òrgan competent
amb indicació de la categoria professional, funcions i període de temps (model Annex I.- Certificació de Serveis prestats), o
bé mitjançant certificació del Secretari en la que s’indiqui els conceptes esmentats anteriorment. També s’haurà d’acreditar la
jornada desenvolupada mitjançant informe de vida laboral, o certificació de l’Administració a l’efecte.
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L’antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran
en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
Els serveis prestats en empreses privades o com a treballadors autònoms es podran acreditar mitjançant fotocòpia del
contracte de treball, nòmines, vida laboral o certificació de l’empresa que acrediti els serveis prestats. En tots els casos caldrà
especificar la categoria professional, funcions i període de temps. També s’haurà d’acreditar la jornada desenvolupada
mitjançant informe de vida laboral, o certificat d’empresa elaborat a l’efecte.
El tribunal valorarà estrictament només els períodes de temps treballat que s’hagin acreditat de la forma detallada anteriorment.
La puntuació establerta per mes de servei prestat serà proporcionalment a la jornada realitzada. Així mateix, s’estableix 30
dies com a mes complert.
Aquells períodes o jornades de treball que no arribin a 30 dies s’acumularan fins arribar al mes complert.
Cursos (màxim 3 punts): de contingut o matèries relacionades amb l’Administració Pública tinguin o no relació directa amb el
contingut i tasques de la plaça convocada i/o cursos relacionats directament amb el contingut de la plaça convocada i cursats
en entitats privades, d’acord amb el següent barem:
Cursos d’assistència:		
• de 15 a 20 hores lectives.................................................. 0.05
• de 21 a 40 hores lectives.................................................. 0.10
• de 41 hores o més............................................................. 0.15
Cursos d’assistència i aprofitament:
• de 15 a 20 hores lectives.................................................. 0.10
• de 21 a 40 hores lectives.................................................. 0.20
• de 41 hores o més............................................................. 0.40
Degut a la singularitat i contingut de la plaça, es valoraran cursos d’idiomes estrangers realitzats en acadèmies privades o
similars, tot i que no es corresponguin a cap de les certificacions expedides per escoles oficials d’idiomes. A tal efecte, les
certificacions acadèmiques hauran d’especificar obligatòriament el nombre d’hores cursades i si en la realització del mateix hi
ha hagut aprofitament o només assistència.
Els cursos inferiors a 15 hores lectives, els que no es pugui acreditar la durada, els que el Tribunal consideri desfasats (cursos
realitzats fa 10 anys o més, a comptar des de la data d’inici del període de presentació d’instàncies), així com, l’assistència a
jornades d’actualització, els seminaris, congressos i conferències, etc. no es puntuaran.
Només es tindran en compte els títols, certificats, diplomes i altres documents expedits per organismes oficials, universitats,
col·legis professionals o per centres d’ensenyament públics o privats oficials autoritzats.
Les diferents edicions d’un mateix curs seran valorats un sol cop.
Titulació Superior (màxim 1 punt): per titulació superior a l’exigida en la convocatòria, d’acord amb el següent barem:
• Diplomatura o equivalent................................... 0.75 punts.
• Llicenciatura/Grau o equivalent............................. 1 punt.
Cap d’aquestes puntuacions serà acumulable; és puntuarà sempre la titulació superior.
Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques i/o postgraus i màsters poden ser substituïts pel document acreditatiu
d’haver abonat la taxa acadèmica oficial establerta per a la seva expedició.
La puntuació de la fase de concurs, només es sumarà a l’obtinguda en la fase d’oposició en cas d’haver superat la mateixa.
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B) FASE D’OPOSICIÓ
a) Prova de català: Efectuar una prova específica per tal d’acreditar un coneixement de la llengua catalana corresponent
al Nivell de Suficiència (Nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística. Aquesta prova serà efectuada per la
Tècnica de l’Oficina de Català de Lloret de Mar.
b) Prova ACTIC: Efectuar una prova específica per acreditar el coneixement en competències TICS corresponent al nivell
Mitjà que emet la Generalitat de Catalunya. Aquesta prova serà efectuada per personal tècnic del Servei de sistemes de la
informació i telecomunicacions municipal.
c) Prova de coneixements: Prova de coneixements: Que consistirà en contestar, durant un termini màxim de 30 minuts, un
qüestionari tipus test de 20 preguntes multiopció relacionades també amb el temari de l’annex I.
d) Prova pràctica: Resoldre, en el termini màxim d’una hora, un o més
convocada.

supòsits pràctics, sobre tasques pròpies de la plaça

Aquells/es aspirants que la llengua del seu país d’origen no sigui el castellà, i no hagin pogut acreditar el nivell superior
(C1) d’acord amb el que estableix el RD 1137/2002, hauran de realitzar una part d’aquesta prova de la oposició en castellà
per tal d’acreditar els coneixements en aquesta llengua, podent resultar aptes o no aptes, d’acord amb el que estableix
l’article 9 del RD 543/2001, de 18 de maig.
e) Entrevista personal estructurada, on es tindrà en compte si les capacitats, aptituds i habilitats de les persones aspirants
s’adeqüen al perfil de la plaça convocada. Així mateix, els membres del Tribunal podran sol·licitar els aclariments sobre
els aspectes curriculars que considerin adients.
f) Període de pràctiques, d’acord amb el que estableixen les bases generals.
CINQUENA. QUALIFICACIÓ
Tots els exercicis seran obligatoris i eliminatoris (excepte l’entrevista que és obligatòria però no eliminatòria), i es puntuaran
en la forma següent:
a) prova de català, en cas de fer-se, es qualificarà com a APTE o NO APTE.
b) Prova ACTIC, en cas de fer-se, es qualificarà com a APTE o NO APTE.
c) La prova de coneixements es puntuarà de 0 a 20 punts (pregunta correcta: +1; Incorrecta -0.25; en blanc 0 (essent
necessari assolir una puntuació de 12 punts per superar la prova).
d) Prova pràctica, es puntuarà de 0 a 10 punts i serà necessari per superar-la obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
En aquesta prova, per aquells aspirants estrangers que no hagin pogut acreditar el nivell de llengua castellana i per tant,
han realitzat part d’aquesta prova en castellà, es valorarà el coneixement de la llengua castellana i es qualificarà com
a “apte” o “no apte”.
e) L’entrevista personal es puntuarà de 0 a 5 punts.
f) El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte o no apte. Les persones aspirants
que obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu.
Els mèrits al·legats s’hauran de justificar documentalment i, hauran de presentar-se juntament amb la instància sol·licitant
prendre part en la convocatòria.
El nombre de punts que podrà ser atorgat per cada membre del Tribunal serà de 0 a 20, de 0 a 10 i de 0 a 5 punts per cadascuna
de les proves.
Les qualificacions s’adoptaran sumant les puntuacions atorgades pels diferents membres del Tribunal, i dividint el total pel
nombre d’assistents al mateix.
Es farà una llista amb les persones que, havent superat el procés selectiu d’aquesta convocatòria, no hagin estat les persones
aspirants proposades pel Tribunal per ocupar la plaça o lloc de treball, les quals passaran a formar part de la borsa de
treball per cobrir possibles interinatges o contractes temporals, d’acord amb els criteris de la borsa de treball aprovats per
l’Ajuntament.
SISENA. RECURSOS
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Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’Alcalde i/o la Junta de Govern Local, si aquests actes decideixen
directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb l’article 123 de la
Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, potestativament, recurs
de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’òrgan que
hagi dictat l’acte, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació
o notificació, al jutjat contenciós administratiu corresponent, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal qualificador, si aquests últims decideixen directament o
indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir
de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcalde.
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
SETENA. DRET SUPLETORI
Per tot allò que no s’ha previst en aquestes Condicions, serà d’aplicació el que disposen el Reial Decret Legislatiu 5/2015 de
30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública i modificacions legislatives posteriors, en aquells articles que no hagin estat
derogats; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; el 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; el Reial Decret 861/1986,
de 25 d’abril, del règim de retribucions dels funcionaris de l’Administració Local; la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats dels personal al servei de les Administracions públiques; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment
administratiu comú de les administracions públiques; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i les seves posteriors
modificacions legislatives; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les
entitats locals de Catalunya i les seves posteriors modificacions, i la resta de disposicions vigents en la matèria.
ANNEX I :TEMARI
TEMARI GENERAL PER A LES CONVOCATÒRIES DE PLACES DEL GRUP C (SUBGRUP C1)
1. La Constitució espanyola de 1.978. Estructura i principis Generals. Drets i deures fonamentals.
2. Organització municipal: Òrgans necessaris i complementaris. Breu estudi d’aquests. Atribucions dels òrgans necessaris.
3. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: Convocatòria i ordre del dia. Debats, votacions i quòrums. Actes i certificats
d’acords.
4. El procediment administratiu comú: Concepte d’interessat. Fases del procediment.
5. Contractació administrativa: Concepte de contracte administratiu. Diferents tipus de contractes administratius. Contractes
subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada.
6. Formes de gestió del servei públic. gestió directa i indirecta.
7. Drets i deures dels empleats públics.
8. Hisendes locals: Recursos dels municipis. Els tributs propis dels municipis: Impostos, taxes i contribucions especials.
TEMARI ESPECÍFIC:
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9. Manifest de la UNESCO DE 1994. Funcions de la Biblioteca Pública.
10. Biblioteques públiques, nacionals i universitàries. Similituds i diferències.
11. Les biblioteques virtuals.
12. Les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat.
13. Les biblioteques públiques a Catalunya: història i situació actual. Xarxes.
14. La Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya: tipus de biblioteques. El Mapa de Lectura Pública de Catalunya. El Sistema
de Lectura Pública de Catalunya.
15. La cadena documental.
16. Catalogació descriptiva. Les ISBD.
17. Llenguatges documentals: classificació i indexació. Llistes d’encapçalaments i thesaurus.
18. La CDU. Estructura i classes. Nombres i signes auxiliars: tipus. Ordenació.
19. Catalogació. Concepte i finalitat. Format MARC 21.
20. Principals serveis d’una biblioteca pública.
21. Organització general d’una biblioteca pública. Espais i seccions.
22. La secció infantil: característiques. Espais, tipus de fons, funcions i activitats.
23. El servei de préstec a la biblioteca pública. Diferents tipus de préstec. Préstec interbibliotecari.
24. El catàleg col·lectiu del sistema de Lectura Pública de Catalunya.
25. La formació d’usuaris.
26. La funció formativa i educativa de la biblioteca pública.
27. La biblioteca com a centre local d’informació.
28. La secció d’audivisuals: tipus de fons. Organització.
29. Les publicacions periòdiques a la biblioteca pública. Gestió.
30. La col·lecció local.
31. L’atenció a l’usuari.
32. Difusió i promoció de serveis i activitats de la biblioteca.
33. Màrqueting bibliotecari.
34. La col·lecció de la biblioteca pública. Selecció i adquisició. Manteniment i expurga.
35. Organització i difusió del fons: els centres d’interès i les especialitzacions a la biblioteca pública.
36. Accions per potenciar i promocionar la col·lecció de la biblioteca.
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37. El foment de la lectura i la difusió cultural a les biblioteques públiques. Activitats, programes i recursos culturals. Eines
de difusió dels serveis i activitats.
38. Projectes culturals a partir de la biblioteca pública: algunes idees. Organització.
39. Serveis en línia de les biblioteques públiques.
40. Objectius de la biblioteca pública a les xarxes socials: exemples de bones pràctiques.

ANNEX II

DECLARACIÓ JURADA

DECLARANT:
COGNOMS:
DATA NAIXEMENT:
DNI:
LOCALITAT:

NOM:
LLOC NAIXEMENT:
DOMICILI:
PROVÍNCIA:

Declara sota jurament:
a) Que no incorro en cap causa d’abstenció obligatòria descrites en l’article 23 de la llei 40/2015, d’ 1 d’ octubre, de règim
jurídic del sector públic, respecte les funcions del lloc de treball descrites a les bases de la convocatòria
b) Que reuneixo tots i cadascun dels requisits exigits de referència en aquesta convocatòria i em comprometo a fer el
jurament o la promesa que estableix el Decret 359/1986, de 4 de desembre.
I perquè així consti, signo la present a Lloret de Mar, ............
El/ La Declarant,

ANNEX III
DECLARACIÓ JURADA

DECLARANT:
COGNOMS:
DATA NAIXEMENT:
DNI:
LOCALITAT:

NOM:
LLOC NAIXEMENT:
DOMICILI:
PROVÍNCIA:
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Declara sota jurament:
a) He sol·licitat al Registre Central de Penats , el certificat corresponent en compliment del que disposa la Llei Orgànica
1/1996, de 15 de gener, de 28 de juliol, de protecció a la infància i a l’ adolescència i encara no l’he rebut comprometme tant bon punt el rebi a portar-lo en aquesta administració.
b) Que no he estat condemnat/da per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com
pel tràfic d’ éssers humans, entès com aquell referit a finalitats d’ explotació sexual.
I perquè així consti, signo la present a Lloret de Mar, ............
El/ La Declarant,

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Lloret de Mar, 26 de novembre de 2018
El secretari accidental
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Núm. 10390
AJUNTAMENT D’OSOR
Edicte d’aprovació inicial del pressupost general, les bases d’execució i la
plantilla de personal per a l’exercici 2019
El Ple de l’Ajuntament d’Osor, en sessió extraordinària de 28 de novembre de 2018, aprova inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, les seves bases d’execució i la plantilla
de personal, la qual cosa s’exposa al públic per un termini de quinze
dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aqueta
resolució en el BOP de la província de Girona, perquè les persones
que tinguin la condició d’interessades, en els termes assenyalats per
l’article 170.1 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, puguin examinar l’expedient administratiu i presentar-hi les
reclamacions davant el Ple, de conformitat amb l’article 169.1 del
mateix text legal. En el supòsit que no es presenti cap reclamació,
circumstància que serà certificada pel secretari municipal, els acords
d’aprovació inicial s’entendran elevats automàticament a definitius
sense necessitat d’adoptar nous acords plenaris.
Osor, 29 de novembre de 2018

BOP-2018_0_236_10390

Joan Pla Coll
Alcalde
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Núm. 10391
AJUNTAMENT D’OSOR
Edicte d’aprovació inicial del projecte per a la rehabilitació de la torre de
Recs (III i IV fase)
Aprovat inicialment el projecte d’obres de rehabilitació parcial de
la torre de Recs (III i IV fases) per acord del Ple de 28 de novembre
de 2018, se sotmet a informació pública per termini de trenta dies,
comptats des de l’endemà al de publicació del present anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat
en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions
que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://www.
osor.cat.
Osor, 29 de novembre de 2018

BOP-2018_0_236_10391

Joan Pla Coll
Alcalde
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Núm. 10557
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
Anunci de modificació de les bases d’un procés selectiu
Identificació
Títol: Modificació bases procés selectiu Tècnic/a de Territori
Núm. Exp.: 14/2018 de Selecció personal temporal Ajuntament
Per resolució de l’alcaldia 2018/2774 de 3 de desembre de 2018, s’ha
acordat modificar les bases del procés selectiu d’un tècnic/a mitjà/
mitjana de territori de l’Ajuntament de Palafrugell, en el següent
sentit:
ON DIU: Bases que regiran el procés selectiu per a la selecció d’una
plaça de funcionari/a interí/na, tècnic/a d’administració especial,
subescala serveis especials, comeses especials, Tècnic/a mitjà/na de
Territori, de l’Ajuntament de Palafrugell (grup A2)
HA DE DIR: Bases que regiran el procés selectiu per a la selecció
d’una plaça de funcionari/a interí/na, escala d’administració especial, subescala serveis especials, comeses especials, Tècnic/a mitjà/
na de Territori, de l’Ajuntament de Palafrugell (grup A2).
Palafrugell, 5 de desembre de 2018

BOP-2018_0_236_10557

Josep Piferrer Puig
Alcalde
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Núm. 10574
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte de millora urbana
Exp. E06/2018
La Junta de Govern Local, a la sessió celebrada el dia 5 de desembre
de 2018, va aprovar definitivament el projecte de millora urbana del
carrer de l’Horta d’en Fina, a Palafrugell.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general, d’acord amb
el que disposen els articles 37 i 38, del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels Ens Locals (Decret Legislatiu 179/1995), i l’article 235
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (Text refós – Decret Legislatiu 2/2003), pel que fa a la documentació que han de
contenir aquests projectes.
Palafrugell, 5 de desembre de 2018

BOP-2018_0_236_10574

Josep Piferrer Puig
Alcalde
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Núm. 10389
AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2019
El Ple de l’ Ajuntament de Palau-saverdera en sessió del dia 27 de setembre de 2018 va aprovar provisionalment la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2019, elevant-se l’acord a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord plenari al
no haver-se presentat cap al·legació durant el termini d’exposició pública d’acord amb l’article 17 del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Es publica annex el text íntegre de les modificacions aprovades.
Palau-saverdera, 29 de novembre de 2018
Isabel Maria Cortada Soler
Alcaldessa

ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Article 7.- Tipus de gravamen.
El tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a) Pels béns immobles de naturalesa urbana, el 0,716 %
b) Pels béns immobles de naturalesa rústica, el 0,600 %
c) Pels béns immobles de característiques especials, el 0,600 %
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
Article 4.- No subjeccions; exempcions; reduccions i bonificacions.
....
2. Gaudiran de bonificació els següents vehicles:
a) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost als titulars de vehicles que disposin de distintiu ambiental
amb la classificació de “0 emissions”, d’acord amb la classificació de la Direcció General de Transit, aprovada per resolució de 13 d’abril de 2016:

c) S’estableix una bonificació del 100% per als vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-icinc anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació o, si aquesta no es coneix, prenent com a tal la de la seva
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b) S’estableix una bonificació del 30% de la quota de l’impost als titulars de vehicles que disposin de distintiu ambiental
amb la classificació de “ECO”, d’acord amb la classificació de la Direcció General de Transit, aprovada per resolució de
13 d’abril de 2016
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primera matriculació o, en el seu defecte, la data en la que el corresponent tipus de variant es va deixar de fabricar.
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu a la qual acompanyarà la documentació acreditativa dels aspectes determinants per la concessió de la bonificació, la qual tindrà efectes el període impositiu
següent a aquell en què es concedeixi, sense caràcter retroactiu.
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Núm. 10418
AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Anunci d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de pressupost
4/2018 de la Residència Municipal per a la Gent Gran Vall de Ribes
L’expedient de modificació de pressupost número 4/2018, de transferència entre partides de diferent vinculació jurídica, s’ha publicat
al BOP de Girona número 214, de 8 de novembre de 2018 i no s’hi ha
presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L’expedient ha quedat
definitivament aprovat en data 29 de novembre de 2018 i es fan públics els capítols modificats. La quantitat definitiva dels capítols és
la següent:
Ingressos
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
Despeses
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol IX

Anterior

Modificacions

Definitiu

677.500,00
360.000,00

0,00
0,00

677.500,00
360.000,00

Anterior
734.600,00
285.600,00
3.500,00

Modificacions
-24.000,00
23.800,00

Definitiu
710.600,00
309.400,00
3.500,00

10.195,09
13.800,00

200,00

10.195,09
14.000,00

Ribes de Freser, 30 de novembre de 2018
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Marc Prat Arrey
Alcalde
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Núm. 10419
AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Anunci d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de pressupost
12/2018 de l’Ajuntament de Ribes de Freser
L’expedient de modificació de pressupost número 12/2018 de transferència entre partides de diferent vinculació jurídica, s’ha publicat
la seva aprovació provisional al BOP de Girona número 214, de 8 de
novembre de 2018 i no s’hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L’expedient ha quedat definitivament aprovat en data 29
de novembre de 2018 i es fan públics els capítols modificats.
La quantitat definitiva dels capítols és la següent:
Ingressos
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Anterior
1.030.315,11
30.000,00
510.800,00
616.893,66
84.600,00
865.764,21
248.996,12
756.697,66

Modificacions

Definitiu
1.030.315,11
30.000,00
510.800,00
616.893,66
84.600,00
865.764,21
248.996,12
756.697,66

Despeses
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol IX

Anterior
635.706,43
1.051.455,16
22.500,00
463.111,68

Modificacions
-23.866,88
10.757,50

Definitiu
611.839,55
1.062.212,66
22.500,00
476.221,06

994.593,00
976.700,49

13.109,38

994.593,00
976.700,49

Ribes de Freser, 30 de novembre de 2018
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Marc Prat Arrey
Alcalde

Administració Local Ajuntaments

Diputació de Girona — Arxiu General. Butlletí Oficial de la Província de Girona. 11/12/2018, n. 236, p. 92.

Pàg. 93

Núm. 236 – 11 de desembre de 2018

Núm. 10420
AJUNTAMENT DE ROSES
Recursos Humans
Anunci de nomenament de personal
Exp.: 2018/011340
Mitjançant la Resolució de l’Alcaldia número 4.859 de data 21 de
novembre de 2018, s’ha aprovat el nomenament, amb efectes de l’1
de desembre de 2018, del senyor Joaquín Juárez Amador, com a funcionari interí amb la categoria d’agent de la Policia Local, enquadrat
a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials,
escala bàsica, grup de titulació C2, dotat amb les retribucions que
corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent, i fins a la provisió reglamentària de la plaça mitjançant
convocatòria pública.
El nomenat cessarà en la seva relació amb l’entitat local quan es produeixi el seu cessament per alguna de les causes que preveu l’article
63 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; quan finalitzi la causa que
ha donat lloc al seu nomenament, d’acord amb l’article 10 de l’esmentat estatut; o per raons de caràcter organitzatiu que impliquin
modificació i/o suspensió de les tasques inicialment assignades, o
modificació de la plantilla, de conformitat amb l’article 7 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Es fa públic pel coneixement general en compliment d’allò que disposa l’article 291.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i l’article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Roses, 30 de novembre de 2018
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Montserrat Mindan Cortada
Alcaldessa
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Núm. 10632
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Planejament i Gestió
Edicte d’exposició pública de la modificació d’un projecte simplificat d’obres
Expedient: X2018035999 / 66102018000009
Per acord de Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2018
s’aprova inicialment la modificació del projecte simplificat d’obres
per l’adequació per a l’ús d’aparcament de l’antiga fàbrica Agglotap de Sant Feliu de Guíxols, redactat pel facultatiu Josep Barberillo Gesa en data de setembre de 2018, presentat el dia 09/11/2018,
RE2018013149, amb un pressupost d’execució per contracte de
103.030,29 €, IVA inclòs.
El projecte aprovat s’exposa al públic pel termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació del present
edicte al BOP, en compliment d’allò que disposa l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/95) i
l’article 33 de la Llei 39/2015, als efectes que els interessats puguin
examinar-lo i presentar les al·legacions o reclamacions que considerin oportunes.
El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça mercat, núm. 6, en horari
d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a14 hores, i a la seu
electrònica de l’ajuntament http://ciutada.guixols.cat (informació
administrativa – expedients en exposició pública).
Sant Feliu de Guíxols, 4 de desembre de 2018
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Carles Motas López
Alcalde
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Núm. 10408
AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 19 de novembre actual va
aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 6 del
pressupost municipal per suplement i habilitació de crèdits.
Aquest expedient s’exposa al públic per un termini de 15 dies per
tal que els interessats puguin presentar les reclamacions, si és el cas,
que creguin oportunes.
Si transcorregut aquest termini no s’han presentat reclamacions,
l’expedient de modificació de crèdits quedarà definitivament
aprovat.
Sant Gregori, 29 de novembre de 2018
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Joaquim Roca i Ventura
Alcalde
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Núm. 10424
AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO
Esmena de l’errada detectada en les bases reguladores del concurs oposició
lliure per a la provisió d’un/a enginyer/a
D103.1 2018-0007
Que en data 6 de setembre de 2018 va sortir publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 173 l’edicte d’aprovació
de les bases reguladores del procés de selecció, mitjançant concurs
oposició lliure, per cobrir un lloc de treball d’Enginyer/a, de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica superior, grup A,
subgrup A1, vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro.
Que s’ha detectat un error en els punts c) i d) de la base setena, els
quals un cop esmenats queden transcrits de la següent manera:
“7. Exercicis de l’oposició.
(...)
c) Prova teòrica.
Consistirà a contestar per escrit, durant un temps màxim de 3
hores, dos temes proposats pel tribunal, en relació amb els continguts del temari que figura en els annexos.
(...)
d) Prova pràctica.
Consistirà en desenvolupar per escrit, durant un temps màxim
de 2 hores, un supòsit pràctic plantejat pel tribunal relacionat
amb les tasques pròpies de la plaça, en relació amb el temari dels
annexos.
(...)”
Esmena que es fa pública per a coneixement general.
Santa Cristina d’Aro, 27 de novembre de 2018
BOP-2018_0_236_10424

Xavier Sala i Congost
Alcalde
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Núm. 10573
AJUNTAMENT DE VIDRERES
Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal
per a l’exercici de 2019
El Ple de la Corporació Municipal, d’acord amb l’art. 52.2 f del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, a la sessió ordinària celebrada el dia 4 de desembre de 2018, va adoptar l’acord
d’aprovació inicial del pressupost municipal general, de les bases
d’execució i de la plantilla de personal per a l’exercici 2019.
La qual cosa es fa publica, segons assenyala l’art. 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’art. 20.1 del Reial
Decret 500/90, mitjançant edicte en la seu electrònica, taulers municipals, i Butlletí Oficial de la Província de Girona ( BOPG).
La documentació romandrà a la disposició de les persones interessades, durant quinze dies hàbils, comptats des del següent a la publicació d’aquest Edicte en el BOPG, i podrà ser consultat al departament d’intervenció de l’ajuntament, de dilluns a divendres, en
horari d’oficina de 8 a 14 hores
De no existir reclamacions en el termini exposat, el pressupost es
considerarà definitivament aprovat.
Vidreres, 5 de desembre de 2018
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Antoni Esqué Rubiol
Secretari interventor
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Núm. 10421
AJUNTAMENT DE VILAMALLA
Anunci d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits
Expedient núm.: X2018000902 - 1627-000006-2018
Exp.: X2018000902
Procediment: Expedient de modificació de crèdits núm. 11/2018
Modalitat: Transferència entre aplicacions
El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el 28 de novembre de 2018, va acordar aprovar inicialment l’expedient núm.
11/18 de modificació de crèdits. S’exposa al públic aquest acord pel
termini de quinze dies comptadors des de la seva publicació en el
BOP, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que estimin oportunes
En el supòsit de no formular-se reclamacions, es considerarà aquest
acord elevat a definitiu.
Vilamalla, 30 de novembre de 2018
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Carlos Álvarez González
Alcalde
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Núm. 10416
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP (Cassà de la Selva)
Edicte d’esmena de les bases del procés selectiu de recepcionistes de la Residència Geriàtrica Sant Josep publicat al BOP de Girona número 56 de 20
de març de 2018 i al DOGC núm. 7588 de 28 de març de 2018
Vista la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una
borsa de treball de recepcionista publicat al BOP de Girona número
56 de 20 de març de 2018 i al DOGC núm. 7588 de 28 de març de
2018
Vist que s’ha detectat una discordança entre la base primera de la
convocatòria i la base desena en referent a la durada de la contractació laboral temporal
PRIMER.- Esmenar l’errada existent a la base desena del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de recepcionista
publicat al BOP de Girona número 56 de 20 de març de 2018 i al
DOGC núm. 7588 de 28 de març de 2018 consistent en la durada de
la contractació dels aspirants de la borsa de treball. L’error quedarà
esmenat de la següent manera a la base desena del procés selectiu:
Els aspirants contractats s’incorporaran a les places objecte de convocatòria mitjançant contractació laboral temporal en les modalitats
del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre i han de superar un
període de prova d’1 mes. Aquest període no s’aplicarà si el candidat seleccionat ja hagués cobert un lloc de treball de les mateixes o
similars funcions en qualsevol modalitat de contractació a l’Ajuntament de Cassà de la Selva o organisme autònom dependent. Si el
període anterior hagués estat inferior al període de prova, aquest
es realitzarà només per la diferència. Si algun aspirant no supera
el període de prova perdrà els drets derivats de la convocatòria i es
cridarà en les mateixes condicions a la persona que el segueixi en
l’ordre de puntuació.

Martí Vallès i Prats
President de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep
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Cassà de la Selva, 31 d’agost de 2018

