Aprovada pel Ple en sessió de data
La secretària,

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 16 d’octubre de 2007
Inici 19,50 hores
Assistents:

Fi 20,10 hores

Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Irene Mesas Martínez, regidora
Josep Bosch Bardera, regidor
Lourdes Guitart Romans, regidora
Llorenç Huguet Gené, regidor
Dolors Pagès Puignau, regidora

Secretària de la corporació

Anna Costejà i Cros

ORDRE DEL DIA
1- Aprovació, si s’escau, de l’acta del ple de la corporació en sessió de 31 de juliol de
2007
2- Donar compte de l’informe de secretaria-intervenció 1/2007
3- Donar compte del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilademuls
i l’Agrupació de Defensa Forestal de Cinyana.
4- Proposta de desagrupació als efectes de sosteniment en comú del lloc de secretariaintervenció.
5- Proposta de supressió i de creació de fitxers amb dades de caràcter personal de
titularitat de l’Ajuntament de Vilademuls.
6- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient d’ordenances fiscals per l’any 2008.
7- Proposta per prendre en consideració i aprovar inicialment la memòria justificativa
per l’establiment del servei municipal de Llar d’infants.
8- Proposta per procedir a l’aprovació inicial de la modificació 2/2007 del pressupost
únic de la Corporació.
9- Proposta per procedir a l’aprovació del Compte general de la corporació
corresponent a l’exercici 2006.
10- Assumptes urgents.
11- Mocions i proposicions.
12- Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Quan falten deu minuts per les vuit del vespre la Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió,
una vegada comprovada la suficiència de quòrum de constitució de la mateixa, amb
l’assistència de tots els membres de ple dret de la corporació. Es procedeix al debat i
votació dels punts inclosos a l’ordre del dia.
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PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE
LA CORPORACIÓ DE 31 DE JULIOL DE 2007.
La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula al Sr. Huguet qui intervé per manifestar les següents
divergències en la transcripció de l’acta del ple de 31 de juliol de 2007:
- En el punt 1 va intervenir per demanar el perquè es canviava el dia de les sessions
ordinàries del ple al dimecres, i a la transcripció de l’acta no s’entén aquesta
intervenció. Demana la seva modificació.
- En el punt 5, a la intervenció del Sr. Huguet, ell va dir que no estava d’acord en què
el local de la llar d’infants s’ubiqués en el mateix edifici de l’escola. Així mateix
l’Alcaldessa contestà “amb el consentiment dels pares” i això no consta a l’acta.
- També demana que les sigles que s’utilitzi per designar el seu grup municipal siguin
AIPV i no ALPV.
- Alhora diu que va proposar de marcar i tenir nets els camins locals i no res a veure
amb els arbres de interès local.
- Finalment, al punt de l’ordre del dia de les mocions, va demanar que es facilités al
seu grup municipal una còpia de les mocions que haguessin de ser tractades amb
urgència en els plens ordinaris, tal i com estableix l’article 164.4 del DL 2/2003 pel
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Sense que hi hagi més intervencions es procedeix a la votació sobre l’aprovació de l’acta
amb les modificacions sol·licitades pel Sr. Huguet amb el vot favorable de tots els
assistents.
S’aprova per unanimitat dels membres de dret del Ple de la Corporació l’acta de la sessió
de 31 de juliol de 2007 amb les modificacions indicades.
SEGON.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
1/2007.
Es dóna compte al Ple de l’informe de secretaria-intervenció número 1/2007 de delegació
de signatura de determinades matèria de la secretària-interventora de l’Agrupació a favor
del tècnic d’administració especial de la Corporació, el Sr. Lluís Boet Serra.
TERCER.- DONCAR COMTPE DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACÍO
ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILADEMULS I L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA
FORESTAL CINYANA.
Es dóna compte del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilademuls i
l’Agrupació de Defensa Forestal Cinyana de data 18 de setembre de 2007.
QUART.- PROPOSTA PER PROCEDIR A LA DESAGRUPACIÓ ALS EFECTES
DE SOSTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIAINTERVENCIÓ.
Sense que hi hagi intervencions es procedeix a la votació del quart punt de l’ordre del dia
que s’aprova amb cinc vots a favor i dues abstencions dels Srs. Llorenç Huguet Gené, i
Dolors Pagès Puignau.
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S’aprova per majoria absoluta dels membres de dret del Ple la següent proposta:
“Actualment la plaça de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Vilademuls es troba
sostinguda en comú amb els municipis de Crespià i Esponellà.
L’acumulació de tasques, l’assumpció de noves competències, fan que no sigui
aconsellable aquesta fórmula de gestió de la secretaria – intervenció de la corporació.
Actualment el municipi de Vilademuls compta amb 769 habitants empadronats, deixant a
banda les segones residències del municipi. Alhora, els recursos ordinaris del pressupost es
xifren a l’exercici 2007 en 527.904,97€, i el pressupost de inversions de l’exercici corrent
ascendeix a 250.000,00€.
L’Ajuntament de Vilademuls rep una dedicació del 60% del secretari – interventor,
totalment insuficient per a la correcta gestió de l’Administració local.
És per tot l’exposat anteriorment que no es considera aconsellable per al bon funcionament
i organització de l’Ajuntament de Vilademuls, la continuació de l’agrupació convinguda el
seu dia.
Els alcaldes dels municipis que formen part de l’agrupació es manifesten d’acord amb la
desaparició de la mateixa pels mateixos motius. Alhora, aquesta és una de les previsions
contemplades en els estatuts que regeixen l’Agrupació, en el sentit que en qualsevol
moment un dels seus membres pot manifestar la seva voluntat de no prosseguir amb la
fórmula de sosteniment del lloc de secretaria – intervenció.
D’acord amb el manifestat anteriorment, en virtut de la potestat d’autoorganització que la
llei 7/1985 atorga als ens locals territorials.
El Ple, per majoria absoluta, acorda:
Primer.- Acceptar la sol·licitud de desagrupació presentada per l’Ajuntament d’Esponellà i
acordada pel Ple d’aquesta corporació en sessió de 27 de juliol de 2007.
Segon.- Acceptar la sol·licitud de desagrupació presentada per l’Ajuntament de Crespià i
acordada pel Ple d’aquesta corporació en sessió de 26 de setembre de 2007.
Tercer.- Tramitar l’expedient de desagrupació de l’Ajuntament de Vilademuls de
l’Agrupació de municipis de Crespià i Esponellà als efectes de sosteniment en comú del
lloc de secretaria – intervenció, sol·licitant els corresponents informes a la Diputació de
Girona i al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, fent arribar l’expedient a la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per a la seva resolució.
Quart.- Autoritzar l’Alcalde de la Corporació per tal que realitzi tants actes i gestions com
siguin necessaris per a l’execució dels presents acords.”
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CINQUÈ.- PROPOSTA DE SUPRESSIÓ DE CREACIÓ DE FITXERS AMB
DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT
DE VILADEMULS.
Sense que hi hagi intervencions es procedeix a la votació del quart punt de l’ordre del dia
que s’aprova amb cinc vots a favor i dues abstencions dels Srs. Llorenç Huguet Gené, i
Dolors Pagès Puignau.
S’aprova per majoria absoluta dels membres de dret del Ple la següent proposta:
“Fets
L’Ajuntament de Vilademuls requereix per a l’exercici de les seves funcions i el
compliment de les seves obligacions legals, tractar dades de caràcter personal dels habitants
del municipi i d’altres persones amb les que es relaciona o a les que ofereix serveis, així
com dades del seu propi personal.
La creació, modificació o supressió de fitxers de les administracions públiques per al
tractament de dades té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que l’acord de creació,
modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició general publicada
posteriorment en diari oficial.
L’any 1995 l’Ajuntament de Vilademuls acordà la creació de tres fitxers per al tractament
de dades personals. Aquest acord fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm.
46, de vuit d’abril de 1995. Els esmentats fitxers van ser declarats a l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades per a la seva inscripció al seu registre de fitxers. L’any 2004 aquesta
Corporació va portar a terme un provés d’actualització en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, i va acordar la creació de 10 fitxers més, acord que es va publicar al
Butlletí Oficial de la Província núm. 84, de tres de maig de 2004. Aquests fitxers fan ser
declarats a l’Agència Catalana de Protecció de Dades per a la seva inscripció al seu registre
de fitxers. Atesos els canvis experimentats d’aleshores ençà en els sistemes de tractament
de la informació, en l’estructura organitzativa i en les funcions i competències exercides
per l’Ajuntament, es fa necessari procedir a la revisió d’aquelles actuacions per adequar-les
a la realitat i a les necessitats actuals de la Corporació.
Els fitxers es regiran per la normativa vigent en matèria de protecció de dades, règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu, règim local, així com
per la Llei 10/2001 d’arxius i documents i la resta de normes legals i reglamentàries que els
siguin aplicables.
FONAMENTS DE DRET
1.- 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.
2.- Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
3.- Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
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4.- Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de
seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
El Ple, per majoria absoluta, acorda:
Acord
PRIMER.- Disposar la supressió de fitxers de titularitat d’aquest Ajuntament, la
denominació dels quals es conté en l’annex número I, i comunicar aquesta supressió a
l’Agència Catalana de Protecció de Dades per tal que causin baixa en el Registre de fitxers.
Els fitxers denominats Gestió municipal, Serveis municipals, Promoció econòmica i
consum i Gestió consistori es suprimeixen atès que no responen a les necessitats actuals de
l’Ajuntament i en cap moment van arribar a ser operatius. En conseqüència, no correspon
suprimir o bolcar dades a altres fitxers.
SEGON.- Efectuar els canvis indicats a l’annex II en la identificació i descripció de fitxers
de titularitat d’aquest Ajuntament.
TERCER.- Aprovar amb caràcter inicial la creació dels fitxers amb dades de caràcter
personal de titularitat d'aquesta Corporació, la denominació i altres referències bàsiques
dels quals s’especifiquen a l’annex III.
QUART.- El responsable dels fitxers serà l’Ajuntament de Vilademuls, el qual adoptarà les
mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la
confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu dels seus
drets per part de les persones afectades. Les mesures de seguretat s’apliquen en funció del
nivell de seguretat de cada fitxer i resulten principalment de l’adopció a nivell intern d’allò
que preceptua el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, que aprovà el Reglament de mesures
de seguretat dels fitxers automatitzats. El detall d’aquestes mesures i la seva aplicació
concreta figura al Document de Seguretat de l’Ajuntament. Per a l’exercici dels seus drets
d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació els afectats podran adreçar-se a l’Alcaldia de
l’Ajuntament de Vilademuls. En els casos de fitxers que siguin objecte de tractament per
part d’un concessionari a qui l’Ajuntament hagi adjudicat el servei, aquests drets es podran
exercir igualment davant l’empresa o entitat adjudicatària.
CINQUÈ.- Sotmetre aquest acord d'aprovació inicial i el projecte de Disposició a
informació pública. S’informarà mitjançant anunci que es publicarà al BOP de Girona per
tal que les persones que es considerin afectades puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que creguin convenients.
SISÈ.- En cas de no presentació d’al·legacions durant el termini d’informació pública,
l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense cap més tràmit.
SETÈ.- Un cop definitiu l'acord d'aprovació, es publicarà el text íntegre de la Disposició
general aprovada al BOP i a la taula d'anuncis de la Corporació.
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VUITÈ.- L’acord d'aprovació definitiva i la informació relativa als fitxers que es creen,
modifiquen i suprimeixen es trametrà a l’Agència Catalana de Protecció de Dades per a la
inscripció dels esmentats fitxers i per a constància de les modificacions i supressions al
Registre de Fitxers.”

Annex I. FITXERS A SUPRIMIR
Núm.

Nom del fitxer

Núm. BOP

Data BOP

1.

Padrón de habitantes

46

08/04/1995

2.

Gestió municipal

84

03/05/2004

3.

Serveis municipals

84

03/05/2004

4.

Promoció econòmica i consum

84

03/05/2004

5.

Gestió consistori

84

03/05/2004

Annex II. FITXERS A MODIFICAR
- Fitxer Correspondència municipal:
Canviar la finalitat del fitxer per “Registre de persones que desitgen rebre informació de
l’Ajuntament i del municipi”.
A l’apartat “col·lectiu” indicar “Persones que voluntàriament es donen d’alta a aquest
servei d’informació”.
De l’estructura del fitxer, eliminar la data i el lloc de naixement.
- Fitxer Padró:
A l’apartat “cessions”, afegir “a altres administracions públiques en casos autoritzats per
normativa”.
Canviar el nom del fitxer per “Padró d’habitants”.
Canviar la finalitat per “Empadronament i identificació dels habitants del municipi; prova
de residència en el municipi i del domicili habitual; elaboració del cens electoral;
compliment de la funció estadística pública”.
Indicar, a l’apartat “col·lectiu”, “Habitants del municipi”.
- Fitxer Gestió fiscal i tributària:
A l’apartat “col·lectiu”, indicar “subjectes passius de tributs i altres ingressos de dret
públic”.
A l’apartat “cessions”, indicar únicament “Agència Estatal d’Administració Tributària i
altres organismes públics esmentats a l’art. 95 de la Llei General Tributària”.
Indicar que el procediment de recollida de les dades serà mitjançant enquestes, entrevistes
o formularis.
- Fitxer Gestió serveis tècnics:
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A l’apartat “col·lectiu”, indicar “persones relacionades amb les llicències a l’Ajuntament”.
A l’apartat “cessions”, afegir “Altres administracions públiques amb competències en la
matèria”.
- Fitxer Gestió d’aigua:
Fer constar que és de nivell de seguretat bàsic.
- Fitxer Proveïdors:
Fer constar que és de nivell de seguretat bàsic.
De les finalitats actuals del fitxer, treure’n la de recursos humans.
A l’apartat “estructura del fitxer”, afegir “professió”.

Annex III. FITXERS DE NOVA CREACIÓ

?Nom del fitxer
?Finalitat i usos

?Persones o col·lectius afectats
?Procediment de recollida de dades
?Estructura del fitxer i dades incloses

?Cessions o transferències previstes

?Unitat responsable
?Nivell de seguretat

?Nom del fitxer
?Finalitat i usos
?Persones o col·lectius afectats
?Procediment de recollida de dades
?Estructura del fitxer i dades incloses

Gestió del personal
Gestió de recursos humans, contractació,
històric dels serveis del personal de la
Corporació i seguiment de les incidències
Personal de l’Ajuntament
Formularis, entrevistes
Nom i cognoms, DNI / NIF, adreça postal i
electrònica, lloc i data naixement, telèfon, núm.
Seguretat Social, sexe, titulació/estudis, dades
del lloc de treball, certificats mèdics bàsics
inicials, dades econòmiques i no econòmiques
de nòmina, dades de domiciliació bancària,
històric de la vinculació contractual, històric de
les
incidències,
formació
cursada
a
l’Ajuntament
Agència Estatal d’Administració Tributària,
Institut Nacional Seguretat Social, INEM,
Departament de Treball
Secretaria general
Alt

Gestió cementiri
Administració del Cementiri Municipal
Titulars de nínxols i persones inhumades
Enquestes o entrevistes, formularis
Nom i cognoms del titular del dret, tipus de
concessió, data de transmissió, tipus i data de
servei
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?Cessions o transferències previstes
?Unitat responsable
?Nivell de seguretat

No es preveuen
Secretaria general
Bàsic

?Nom del fitxer
?Finalitat i usos

Cens animals
Identificació dels animals de companyia del
terme municipal a efectes de control sanitari i
seguretat
Propietaris dels animals
Enquestes o entrevistes, formularis
Nom i cognoms propietari, NIF, domicili,
telèfon, dades i característiques de l’animal,
dades assegurança i motius de baixa
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Secretaria general
Bàsic

?Persones o col·lectius afectats
?Procediment de recollida de dades
?Estructura del fitxer i dades incloses

?Cessions o transferències previstes
?Unitat responsable
?Nivell de seguretat

?Nom del fitxer
?Finalitat i usos
?Persones o col·lectius afectats

?Procediment de recollida de dades
?Estructura del fitxer i dades incloses

?Cessions o transferències previstes
?Unitat responsable
?Nivell de seguretat

?Nom del fitxer
?Finalitat i usos
?Persones o col·lectius afectats
?Procediment de recollida de dades
?Estructura del fitxer i dades incloses

?Cessions o transferències previstes

Activitats culturals i de lleure
Inscripció a activitats culturals i de lleure,
organització i tramesa d’informació
Persones interessades i, si és el cas, els seus
representants legals, en participar en les
activitats culturals o de lleure organitzades per
la Corporació
Entrevistes, formularis
Nom i cognoms, data naixement, DNI, adreça
postal i electrònica, telèfon, activitat d’interès i
a la que s’inscriu
No es preveuen
Secretaria general
Bàsic

Consultes ciutadanes
Registre i atenció als suggeriments, queixes i
consultes dels ciutadans
Ciutadans que facin arribar suggeriments,
queixes o consultes a l’Ajuntament
Enquestes i entrevistes, formularis
Nom i cognoms, adreça postal, correu
electrònic, telèfon, data i suggeriment, queixa o
consulta
No es preveuen
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?Unitat responsable
?Nivell de seguretat

Secretaria General
Bàsic

?Nom del fitxer
?Finalitat i usos
?Persones o col·lectius afectats

Llar d’infants
Gestió de la Llar i organització dels seus serveis
Infants inscrits al centre i els seus pares o
representants legals
Formularis, entrevistes
Nom i cognoms, domicili, telèfon, lloc i data de
naixement, dietes, dades de domiciliació
bancària, dades de salut, dades de seguiment del
comportament
No es preveuen
Direcció Llar d’Infants
Alt

?Procediment de recollida de dades
?Estructura del fitxer i dades incloses

?Cessions o transferències previstes
?Unitat responsable
?Nivell de seguretat

SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI
2008.
El Sr. Huguet pren la paraula per dir que el seu grup municipal creu que les taxes per les
obres d’arranjament de façanes i exteriors de cases haurien de ser grautïtes, ja que milloren
la fisonomia del municipi. Alhora seria interessant tenir una carta de colors uniforme per
tot el municipi, mitjançant un conveni amb una empresa de pintures, amb condicions
favorables pels veïns.
Sense que hi hagi més intervencions es procedeix a la votació del quart punt de l’ordre del
dia que s’aprova amb cinc vots a favor i dos vots en contra dels Srs. Llorenç Huguet Gené,
i Dolors Pagès Puignau.
S’aprova per majoria absoluta dels membres de dret del Ple la següent proposta:
“Les entitats locals tindran autonomia per establir i exigir tributs d’acord a la legislació
reguladora de les Hisendes Locals. La potestat reglamentària s’exercitarà mitjançant les
Ordenances Fiscals reguladores dels tributs propis.
Els acords d’establiment, supressió i ordenació de tributs locals, així com les modificacions
de les corresponents ordenances fiscals, seran aprovades pel Ple de la Corporació, d’acord a
les disposicions a les normes especials reguladores de la Imposició i Ordenació dels tributs
locals.
La modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a la realització de les
activitats jurídico-administratives, es modifica l’article 7. Les quotes de la taxa,
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s’incrementen de conformitat al cost suportat per aquesta corporació, atès que s’utilitzen els
serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i aquestes per l’any 2008
incrementen en la mateixa proporció, 3,5%.
Es modifica l’ordenança reguladora de la taxa per la recollida de residus, s’incrementa un
4,00%, atès que durant l’any 2008 està prevista la recollida orgànica, se suposarà un
increment mitjà d’aquest percentatge.
Es modifica l’ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, en el sentit d’incrementar les quotes una 2%.
El Ple, per majoria absoluta, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de les següents ordenances:
.- S’efectuen les següents modificacions suplementàries:
1.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per a la realització de les activitats
Jurídico-Administratives.
.- Article 7.3.1, les quotes tributàries:
1.- Serveis Generals
1.1.- Redacció d'informes preceptius per llicències d'obres:
- Preu per obres menors:..............44,95 euros c/u
- Preu per obres majors:.............147,86 euros c/u
1.2.- Redacció de certificats urbanístics:
-

Obres menors, segregacions i agrupacions............44,95 euros c/u
Obres majors..................................................................90,00 euros c/u

1.3.- Redacció d’informes sobre activitats subjectes al règim d’autorització o de llicència
ambiental o, en el seu cas, sobre les altres activitats regulades per la Llei d’intervenció integral
de l’administració ambiental...............................89,93 €.
2.- Ordenança Fiscal núm. 5/90. Taxa per a la recollida de residus.
.- Quedarà l’article sisè de la següent manera:
ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
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1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, establiment o
habitatge.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent a la recollida domèstica: 85,90€.
3- Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
.- Article sisè, paràgraf primer, el qual estableix les quotes tributàries aplicables als diferents
fets imposables, les quals quedaran redactades de la següent manera:
1.- L'impost s'exigirà d'acord al següent quadre de tarifes anuals:
Potència i classe de vehicles.

Quota.Euros

A) Turismes:
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins 19,99 cavalls fiscals
- De 20 cavalls fiscals endavant

15,21
41,06
86,68
107,98
121,22

B) Autobusos:
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places

100,37
142,94
178,69

C) Camions:
- De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
- De 2.999 fins a 9.999 de càrrega útil
- De més de 9.999 Kg. de càrrega útil

50,96
100,37
142,94
178,69

D) Tractors:
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals

21,28
33,45
100,37

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
- De menys de 1.000 i més de 750 Kg. de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
- De més de 2.999 Kg. de càrrega útil

21,28
33,45
100,37

F) Altres vehicles:
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- Ciclomotors
- Motocicletes de fins a 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 1000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc

5,31
5,31
9,12
18,24
36,49
72,99

SEGON.- Que els esmentats acords siguin exposats al públic pel termini de trenta dies hàbils
mitjançant Edicte que es publicarà en el tauler d’anuncis i el BOP de Girona, als efectes
d’examen i presentació de reclamacions, en el seu cas. Un
cop transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els acords
adoptats quedaran aprovats definitivament.
TERCER.- En cas de què no es produeixi cap reclamació, es publicaran al BOP els acords
elevats a definitius i el text objecte de modificació de les respectives Ordenances i es faculta a
la Sra. Alcaldessa tan àmpliament com en dret sigui menester per l’execució del present acord.
Les Ordenances Fiscals objectes de modificació entraran en vigor el dia 1 de gener de 2008 i
regiran mentre no se n’acordi la modificació o derogació.”

SETÈ.- PROPOSTA PER PRENDRE EN CONSIDERACIÓ I APROVAR
INICIALMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER L’ESTABLIMENT DEL
SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D’INFANTS.
El Sr. Huguet pren la paraula per dir que a la comissió d’estudi creada s’ha deixat de banda
el seu grup municipal, i per tant a tots els veïns que representen.
Sense que hi més hagi intervencions es procedeix a la votació del quart punt de l’ordre del
dia que s’aprova amb cinc vots a favor i dos vots en contra dels Srs. Llorenç Huguet Gené,
i Dolors Pagès Puignau.
S’aprova per majoria absoluta dels membres de dret del Ple la següent proposta:
“VIST l'acord plenari de data 31 de juliol de 2007 pel qual s'inicià expedient per
l’establiment del servei municipal de Llar d’infants;
ATÈS que la comissió d'estudi nomenada en el mateix acord ha finalitzat els seus treballs
dintre del termini fixat i ha elevat a aquesta Alcaldia la memòria justificativa corresponent,
amb el contingut que determina la legislació aplicable i que és suficient per adoptar les
decisions pertinents;
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ATÈS que de la memòria esmentada es desprèn tant l'oportunitat i conveniència de
l'exercici d'aquesta iniciativa econòmica com l'adequació de l'activitat proposada a l'interès
públic;
ATÈS que el tràmit procedent, d'acord amb els articles 147 i 148, i concordants, del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, és la presa en consideració de la memòria per part del ple municipal i la seva
submissió a informació pública per un període de trenta dies, als efectes que s'hi puguin
formular reclamacions i al× legacions;
El Ple, per majoria absoluta, acorda:
ACORDS:
I. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ i aprovar inicialment la memòria justificativa, el
projecte d'Estatuts i la documentació complementària elaborada per la comissió d'estudi per
l’establiment del servei municipal de Llar d’infants, basant-se en l'acord plenari de data 31
de juliol de 2007, en règim de lliure concurrència.
II. SOTMETRE l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des
de la darrera publicació de les que es disposen al paràgraf següent, a efectes de presentació
d'al× legacions i reclamacions.
III. PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Butlletí Oficial de la
Província, i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.”

VUITÈ.- PROPOSTA PER PROCEDIR A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ NÚMERO 2/2007 DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
El Sr. Huguet pren la paraula per dir que en el darrer Ple ordinari es va aprovar una
proposta d’urgència per renunciar a l’actuació de pavimentació de la Plaça d’Orfes.
Pregunta a on es posaran els diners de la Plaça d’Orfes, si ara es modifica el pressupost
finançat amb la renúncia del projecte de cases per a joves a St. Esteve.
La Sra. Alcaldessa pren la paraula per dir que des del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya s’ha comunicat a l’Ajuntament que cal que presentem un projecte
d’un nucli on no s’hagi fet cap actuació PUOSC.
El Sr. Huguet explica que el seu grup desconeixia aquesta informació i que ningú els ho
havia explicat. A l’expedient no hi ha cap informació sobre el canvi.
La Sra. Alcaldessa respon que falta incloure a l’expedient la carta de la Generalitat i ara cal
pensar en un projecte nou per destinar-hi els diners de la Plaça d’Orfes.
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Sense que hi hagi més intervencions es procedeix a la votació del quart punt de l’ordre del
dia que s’aprova amb cinc vots a favor i dos vots en contra dels Srs. Llorenç Huguet Gené,
i Dolors Pagès Puignau.
S’aprova per majoria absoluta dels membres de dret del Ple la següent proposta:
“Modificació de crèdits del vigent pressupost, consistents en crear crèdits extraordinaris, i
suplementar crèdits existents.
Les previsions inicials del pressupost de l’exercici corrent podran ser alterades a causa de
l’aparició de necessitats que caldrà atendre, i que no poden esperar a l’exercici següent.
L’instrument pressupostari utilitzat per canalitzar les dites alteracions és el de les
modificacions de crèdit previstes en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
La justificació de les modificacions de crèdit, cal trobar-la en el concepte de la vinculació
jurídica del pressupost.
Les modificacions que incrementen el total del pressupost inicial requereixen les mateixes
formalitats que l’aprovació del pressupost inicial.
Aquesta modificació consisteix, pressupost de despeses:
.- Crear els següents crèdits extraordinaris:
-

07 451 62203 Llar d’infants-annex d’exteriors: 59.891,47€
07 451 62204 Obres complemen. reforma edifici Ajuntament: 36.120,52€

.- Suplementar les següents partides:
-

07 511 76512 Subven. Llar infants Sant Esteve de Guialbes: 15.000,00€
07 451 62202 Inversions millores edificis: 29.595,83€
07 121 22706 Estudis i treballs tècnics: 11.851,92€

Les quantitats per donar cobertura crediticia provindran donant de baixa, contrets per error,
segons l’informe de la secretaria-intervenció, de la partida de despeses 06 511 61005
d’import 323.079,34€; de la partida d’ingressos 06 75501 d’import 25.554,88€, i 06 91702
d’import 141.117,86€. Aquestes operacions comportaran l’alliberament d’una despesa de
156.406,60€ que es destinaran a les despeses objecte d’aquesta modificació.
El tècnic municipal ha informat que, actualment no es possible efectuar l’actuació de
reforma de la casa mestre de Sant Esteve de Guialbes per habitatges per a lloguer amb
protecció social amb la consignació efectuada. Atès que no es pot augmentar el crèdit
consignat inicialment, a l’existir prioritats d’interès general més urgents, com per exemple,
acabar la llar d’infants i arranjar el problema dels nitrats a l’aigua que es subministra.
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Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat i urgència.
El Ple, per majoria absoluta, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 2/2007.
L’expedient de modificació de crèdits 2/2007, es transcriu com segueix:
2.- CRÈDITS EXTRAORDINARIS
A.- Pressupost de despeses
PARTIDA
EUR

DENOMINACIÓ

07 451 62203
Llar d’infants-annex d’exteriors
07 451 62204 Obres complemen. reforma edifici Ajuntament

IMPORT59.891,47€
36.120,52€

1.- SUPLEMENT DE CRÈDIT
A.- Pressupost de despeses
PARTIDA
EUR

DENOMINACIÓ

07 511 76512 Subven. Llar infants Sant Esteve de Guialbes
07 451 62202
Inversions millores edificis
07 121 22706
Estudis i treballs tècnics

IMPORT15.000,00€
29.595,83€
11.851,92€

Segon.- Acordar que es doni al present expedient la tramitació a que es refereix l’article
169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, exposar-se al públic per quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. Considerant-se el present acord
com a definitiu en el cas de no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició
pública.”

NOVÈ.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2006.
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Sense que hi hagi intervencions es procedeix a la votació del quart punt de l’ordre del dia
que s’aprova amb cinc vots a favor i dos vots en contra dels Srs. Llorenç Huguet Gené, i
Dolors Pagès Puignau.
S’aprova per majoria absoluta dels membres de dret del Ple la següent proposta:
“Vist allò que disposen l’article 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 127 del Reglament
d’organització i funcionament, i article 212.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es regula el
procediment de formació i el.laboració dels estats de comptes anuals.
Atès que s’han complert tots els tràmits exigits en la normativa, havent-se sotmès el
Compte General del Pressupost de l’exercici 2006 a informe previ de la Comissió Especial
de Comptes, amb posterior exposició al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la província, sense haver-se formulat cap reclamació, esmena o observació.
El Ple, per majoria absoluta, acorda:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost exercici 2006.
Segon.- Remetre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.”

DESÈ.- ASSUMPTES URGENTS
No es presenten assumptes urgents.
ONZÈ.- MOCIONS I PROPOSICIONS
Pren la paraula el Sr. Huguet per dir que sol·liciten que hi hagi més informació pels veïns,
tal i com exigeix la legislació vigent, posant com a mínim en el taulell d’anuncis les
convocatòries del Ple, el resum de les actes del Ple i la Junta de Govern, i les resolucions
d’Alcaldia, tal i com exigeix l’article 80 del ROF.
Alhora demana que aquesta informació s’incorpori a la pàgina web de manera periòdica,
així com en el butlletí.
La Sra. Alcaldessa respon que ho estudiaran com es pot fer.
DOTZÈ.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Huguet pren la paraula per dir que les cases per a joves de St. Esteve no es faran per
altres prioritats municipals. Demana saber què és farà per millorar la qualitat de l’aigua
contaminada pels nitrats. Alhora pregunta si no seria millor tancar immediatament els dos
pous contaminats i restablir el subministre des d’altres pous.
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També pregunta com es planteja el futur del subministre de l’aigua potable tenint en
compte que s’està construint molt i encara hi ha més projectes d’urbanització.
A continuació pregunta per la subvenció concedida per l’ACA per la construcció d’un pou
de captació i d’un dipòsit de regulació, així com la subvenció per la redacció del pla
director de l’aigua.
Finalment demana quan es posarà al dia la pàgina web del municipi, ja que en tot el 2007
només s’hi ha afegit quatre activitats i l’analítica de l’aigua. Alhora demana què passa amb
el butlletí que no s’edita.
La Sra. Alcaldessa respon que contestarà les preguntes del Sr. Huguet per escrit.

Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit del vespre i deu minuts, la Sra.
Alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretària de la Corporació, n’estenc la present
acta.

Vist i plau,

La secretària

L’Alcaldessa
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