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ACTA
Corçà, vint-i-u de desembre del dos mil dotze.
A dos quarts de nou del vespre, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es
reuneix, en primera convocatòria, el Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària,
convocada per la Sra. Alcaldessa-Presidenta el proppassat dia 17 de desembre,
per tractar els temes que figuren a l’Ordre del Dia.
Presideix la Sra. Alcaldessa-Presidenta Maria Carme Güell Parnau.
Assisteixen els Tinents d’Alcalde Srs. Josep Mitjà Ferrer, Sandra Camón Sánchez i
Josep Peiró Font.
Assisteixen els Regidors Srs. Joan Alabau Mas, Íngrid Mir Bardera i Conrad Font
Verdaguer.
Excusen la seva assistència els Regidors Srs. Maria Carme Garriga Bayod i Antoni
Cabello Reyes.
Assisteixen el Sr. Secretari-Interventor Josep Carreras Fabrellas i el Sr. Tresorer
Esteve Bosch Colomer.
Existeix, per tant, el “quòrum” legal que fixa l’article 98.c) del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya per a la vàlida celebració de la sessió i
per a prendre acords amb qualsevol tipus de majoria.
Tot seguit, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el
proppassat dia 29 de novembre.
Seguidament, es prenen per unanimitat els acords següents:
37/12.- Pressupost Municipal (Paga Extraordinària del Mes de Desembre):
Declaració de no Disponibilitat.- Vistos els articles 2 i següents del Reial Decret
Llei 20/12, de 13 de juliol, de Mesures per Garantir l’Estabilitat Pressupostària i de
Foment de la Competitivitat suprimint la paga extraordinària del mes de desembre
del 2012 a tot el personal del sector públic que percebi una retribució mensual que,
exclosos els incentius al rendiment i computada a jornada complerta, sigui superior
a una vegada i mitja el salari mínim interprofessional; atès que aquesta disposició
resulta aplicable en aquesta Corporació als lloc de treball de Secretari-Interventor,
Tècnic d’Administració General, Auxiliars d’Administració General, Dinamitzador
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Cultural, Subaltern d’Administració General i Peons de Brigada; i vist el Pressupost
General d’aquesta Corporació per a l’exercici del 2012; s’acorda:
PRIMER: Declarar no disponibles els crèdits pressupostaris destinats al
finançament de la paga extraordinària del mes de desembre del 2012 dels llocs de
treball de Secretari-Interventor, Tècnic d’Administració Generals, Auxiliars
d’Administració General, Dinamitzador Cultural, Subaltern d’Administració General i
Peons de Brigada per un import total d’onze mil vuitanta-vuit amb cinquanta-un
(11.088,51) euros i pels imports individuals següents:
Secretari-Interventor............................................2.328,80 €
Tècnic d’Administració General...........................2.389,32 €
Auxiliar d’Administració General 1.......................1.615,72 €
Auxiliar d’Administració General 2..........................459,44 €
Dinamitzador Cultural .............................................738,48 €
Subaltern d’Administració General ......................1.240,55 €
Peó de Brigada 1.................................................1.162,03 €
Peó de Brigada 2.................................................1.154,17 €
SEGON: Afectar aquests crèdits pressupostaris a l’aportació a plans de pensions o
contractes d’assegurança col·lectius que incloguin la coberta de la contingència de
jubilació d’acord amb la Llei Orgànica 2/12, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i amb les futures Lleis de Pressupostos
Generals de l’Estat.
38/12.- Comptes Generals (Exercici del 2011): Aprovació.- Vistos els Comptes
Generals d’aquesta Corporació corresponents a l’exercici del 2011 elaborats per
Secretaria-Intervenció; vist el dictamen de 25 de setembre proppassat de la
Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació; atès que no han estat
presentades reclamacions, suggeriments ni observacions de cap mena ni durant el
termini d’informació pública de vint dies convocat a l’efecte ni durant els vuit dies
següents ni amb posterioritat; i vist l’article 212 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals; s’acorda aprovar els Comptes Generals d’aquesta Corporació
corresponents a l’exercici del 2011 amb el resum següent:
BALANÇ DE SITUACIÓ FINAL
Immobilitzat ................................................................................. 5.789.083,01 €
Deutors a curt termini ..................................................................... 706.729,11 €
Tresoreria ....................................................................................... 316.140,57 €
Total actiu .................................................................................... 6.811.952,69 €
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Fons propis .................................................................................. 5.676.416,20 €
Creditors a llarg termini................................................................... 556.382,44 €
Creditors a curt termini ................................................................... 394.905,74 €
Beneficis de l’exercici ..................................................................... 184.248,31 €
Total passiu ................................................................................. 6.811.952,69 €
COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI
Ingressos de gestió ordinària ......................................................... 681.282,14 €
Ingressos financers............................................................................. 2.831,27 €
Transferències corrents .................................................................. 289.848,76 €
Transferències de capital ................................................................. 60.148,23 €
Modificació d’obligacions d’exercicis tancats ........................................ 742,73 €
Total ingressos ............................................................................ 1.034.853,13 €
Despeses de gestió ordinària ......................................................... 696.755,14 €
Despeses financeres ........................................................................ 15.022,90 €
Transferències corrents .................................................................... 37.675,11 €
Transferències de capital ................................................................. 21.861,81 €
Modificació de drets d’exercicis tancats ........................................... 10.483,60 €
Amortització de l’immobilitzat ........................................................... 68.806,26 €
Beneficis ......................................................................................... 184.248,31 €
Total despeses ............................................................................ 1.034.853,13 €
SITUACIÓ PATRIMONIAL
Immobilitzat a 1 de gener ............................................................ 5.242.767,00 €
Altes durant l’exercici...................................................................... 615.122,27 €
Baixes durant l’exercici .............................................................................. 0,00 €
Amortitzacions de l’exercici .............................................................. 68.806,26 €
Immobilitzat a 31 de desembre ................................................... 5.789.083,01 €
Deutes amb entitats de crèdit a 1 de gener.................................... 625.433,34 €
Altes durant l’exercici................................................................................. 0,00 €
Baixes durant l’exercici ..................................................................... 69.050,90 €
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Deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre........................... 556.382,44 €
ROMANENT DE TRESORERIA
Fons líquids de tresoreria ............................................................... 316.140,57 €
A) Drets pendents de cobrament:
Pressupost corrent ......................................................................... 151.148,93 €
Pressupostos tancats ..................................................................... 351.078,33 €
Operacions no pressupostàries...................................................... 129.241,16 €
Cobraments pendents d’aplicació ............................................................. 0,00 €
Total dels drets pendents de cobrament ........................................ 631.468,42 €
B) Obligacions pendents de pagament:
Pressupost corrent ......................................................................... 165.464,86 €
Pressupostos tancats ..................................................................... 150.069,74 €
Operacions no pressupostàries........................................................ 79.371,14 €
Pagaments pendents d’aplicació.................................................... - 91.451,79 €
Total de les obligacions pendents de pagament ............................ 303.453,95 €
C) Romanent de tresoreria:
Romanent de tresoreria total .......................................................... 644.155,04 €
Saldos de dubtós cobrament............................................................ 16.191,10 €
Excés de finançament afectat .......................................................... 80.000,00 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals ......................... 547.963,94 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI
A) Drets reconeguts nets:
Operacions corrents ....................................................................... 973.962,17 €
Altres operacions no financeres ....................................................... 60.148,23 €
Actius financers ......................................................................................... 0,00 €
Passius financers ...................................................................................... 0,00 €
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Total dels drets reconeguts nets ................................................. 1.034.110,40 €
B) Obligacions reconegudes netes:
Operacions corrents ....................................................................... 749.453,15 €
Altres operacions no financeres ..................................................... 636.984,08 €
Actius financers ......................................................................................... 0,00 €
Passius financers.............................................................................. 69.050,90 €
Total de les obligacions reconegudes netes ............................... 1.455.488,13 €
C) Resultat pressupostari:
Operacions corrents ....................................................................... 224.509,02 €
Altres operacions no financeres ................................................... - 576.835,85 €
Actius financers ......................................................................................... 0,00 €
Passius financers............................................................................ - 69.050,90 €
Resultat pressupostari .................................................................. - 421.377,73 €
Despeses finançades amb romanent de tresoreria........................ 517.000,00 €
Desviacions negatives de finançament .......................................... 320.000,00 €
Desviacions positives de finançament............................................ 400.000,00 €
Resultat pressupostari ajustat .......................................................... 15.622,27 €
ESTALVI
Drets reconeguts nets per operacions corrents.............................. 973.962,17 €
Obligacions reconegudes netes per operacions corrents .............. 749.453,15 €
Interessos d’operacions de crèdit..................................................... 15.022,90 €
Estalvi brut ...................................................................................... 239.531,92 €
Ràtio d’estalvi brut .................................................................................. 24,59 %
Anualitats d’operacions de crèdit...................................................... 84.073,80 €
Estalvi net ....................................................................................... 155.458,12 €
Ràtio d’estalvi net ................................................................................... 15,96 %
ENDEUTAMENT
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Drets reconeguts nets per operacions corrents ............................. 973.962,17 €
Anualitats d’operacions de crèdit ..................................................... 84.073,80 €
Capital d’operacions de crèdit pendent d’amortitzar ...................... 556.382,44 €
Ràtio de càrrega financera ....................................................................... 8,63 %
Ràtio d’endeutament .............................................................................. 57,13 %
39/12.- Mocions (Model d’Escola Catalana): Aprovació.- Atès que l’esborrany de
la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa elaborat pel Ministeri
d’Educació constitueix un greu atemptat contra el model d’immersió lingüística de
l’escola catalana; atès que la Llei Orgànica d’Educació donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials;
atès que la Sentència del Tribunal Constitucional número 31/10 ha declarat que
ambdues llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català la llengua
vehicular del sistema educatiu de Catalunya; atès que la Llei d’Educació de
Catalunya, legislació pròpia en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel
Parlament de Catalunya, garanteix un model educatiu amb bons resultats
acadèmics, doncs els alumnes assoleixen els nivells adequats de coneixement
d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori i així ho acrediten els
resultats de les proves d’avaluació; i atès que durant més de 30 anys el model
d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a la millora de l’ús social de
la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat
cohesionada; s’acorda:
PRIMER: Manifestar el rotund rebuig d’aquesta Corporació a l’esborrany de Llei
Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa elaborat pel Ministeri d’Educació.
SEGON: Manifestar el total suport d’aquesta Corporació al Govern de la
Generalitat de Catalunya en la defensa de les competències educatives de
Catalunya i en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i
el model lingüístic de la nostra escola.
TERCER: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a continuar aplicant la
Llei d’Educació de Catalunya, en plena consonància amb els principis educatius
recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com a eina que garanteix la no
segregació dels alumnes per raó de la llengua i que garanteix a tots els alumnes
un perfecte coneixement de la llengua catalana i la llengua castellana.
QUART: Donar trasllat d’aquests acords al Parlament de Catalunya i al Govern de
la Generalitat de Catalunya.
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Prèvia declaració d’urgència, es pren per unanimitat els acords següents:
40/12.- Terme Municipal (Delimitació amb el Municipi de La Bisbal
d’Empordà): Aprovació d’una Esmena de l’Acta de les Operacions de
Delimitació.- Vist l’acord número 9/02, de 25 de juliol, del Ple d’aquesta
Corporació d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de La Bisbal d’Empordà i Corçà, atorgada el dia 20 de març del 2002
per les comissions municipals i pels representants de la Generalitat de Catalunya;
atès que, des d’aleshores, s’han constatat incoherències en les descripcions de les
fites primera, tercera, quarta i setena; atès que, tanmateix, han estat assignades
coordenades UTM amb precisió submètrica a totes les fites i al traçat de la línia de
terme; i vista l’esmena atorgada el dia 26 d’octubre proppassat per les comissions
municipals i pels representants de la Generalitat de Catalunya; s’acorda la seva
aprovació sense esmenes ni condicions.
41/12.- Avals d’Operacions de Crèdit a Curt Termini (Contractistes d’Obres):
Aprovació.- Atès que les obres “Construcció d’una Llar d’Infants” figuren incloses
en el PUOiSC, amb els números 2011/331-DG i 2012/325-PG, amb una subvenció
de cent deu mil (110.000,00) euros a càrrec de la Diputació de Girona i amb una
subvenció de cent seixanta-tres mil seixanta-quatre amb noranta-nou (163.064,99)
euros a càrrec de la Generalitat de Catalunya; atès que la Comissió de Govern
d’aquesta Corporació, en la sessió celebrada el dia 26 d’abril del 2012, va
adjudicar aquestes obres a la mercantil Ferrallados Oceanía SL per un import total
de dos-cents seixanta-tres mil dos-cents vuitanta-quatre amb noranta-tres
(263.284,93) euros, IVA no inclòs; atès que el termini de pagament per part de la
Generalitat de Catalunya de les subvencions corresponents al PUOiSC està
assolint retards superiors a un any; atès que la tresoreria d’aquesta Corporació no
pot avançar el pagament de la subvenció a càrrec de la Generalitat de Catalunya;
atès que la tresoreria de la mercantil Ferrallados Oceanía SL tampoc pot assumir
terminis de cobrament superiors a quatre mesos; atès que per fer possible
l’execució d’aquestes obres aquesta Corporació i la mercantil Ferrallados Oceanía
SL han encarregat a les entitats bancàries comunes Banco Popular Español SA i
Banco Santander SA l’estudi d’una operació de crèdit a curt termini per al
descompte de certificacions de les obres “Construcció d’una Llar d’Infants”; atès
que Banco Santander SA ha manifestat la seva voluntat de no participar en
l’operació; atès que aquest tipus de contracte està exclòs de l’àmbit d’aplicació del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; i vistos els articles 48 i
següents del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals; s’acorda:
PRIMER: Avalar l’operació de crèdit a curt termini concedida per Banco Popular
Español SA a la mercantil Ferrallados Oceanía SL següent:
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Número: 0075-1469-46-0500007594.
Límit de crèdit: Cent cinquanta mil (150.000,00) euros.
Tipus d’interès nominal anual: 8,500% (TAE 9,881%) fins al dia 17 de desembre
del 2013 i Euríbor a 1 any + 7,75 punts fins al dia 17 de gener del 2015.
Venciment: 17 de gener del 2015.
Comissió d’estudi: Set-cents cinquanta (750,00) euros.
Comissió d’obertura: Mil cinc-cents (1.500,00) euros.
Comissió de renovació: Mil cinc-cents (1.500,00) euros.
Comissió de no disponibilitat: 0,250%.
Periodicitat de les liquidacions d’interessos: Mensual.
Tipus d’interès nominal anual de saldos excedits: 21,500%.
Lloc de compliment de l’obligació: La Bisbal d’Empordà.
SEGON: Concretar l’aval d’aquesta Corporació, amb renuncia als beneficis de
divisió, exclusió i excusió, als reintegraments que efectuï la mercantil Ferrallados
Oceanía SL contra el compte número 0075-1469-46-0500007594 de Banco
Popular Español SA fins a l’import total de les certificacions de les obres
“Construcció d’una Llar d’Infants” que la mercantil Ferrallados Oceanía SL lliuri
degudament formalitzades a Banco Popular Español SA i als interessos a partir
dels quatre mesos des de cada reintegrament.
TERCER: Domiciliar de forma irrevocable en el compte número 0075-0291-080660000870 de Banco Popular Español SA el cobrament de la totalitat de la
subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya, per un import total de cent
seixanta-tres mil seixanta-quatre amb noranta-nou (163.064,99) euros, per al
finançament parcial de les obres “Construcció d’una Llar d’Infants”, incloses en el
PUOiSC, amb els números 2011/331-DG i 2012/325-PG.
QUART: Autoritzar la Sra. Alcaldessa-Presidenta Maria Carme Güell Parnau per a
l’atorgament de la corresponent pòlissa davant de Notari i, en general, per a la
plena executivitat d’aquests acords.
42/12.- Consell Escolar de l’Escola “El Rodonell”: Designació de
Representant Municipal.- Vist l’ofici de 5 de desembre proppassat del Director de
l’Escola “El Rodonell” interessant la designació del representant d’aquesta
Corporació en el consell escolar; i vist el Decret 102/10, de 3 d’agost, d’Autonomia
dels Centres Educatius; s’acorda designar la Regidora Maria Carme Garriga Bayod
com a representant d’aquesta Corporació en el Consell Escolar de l’Escola “El
Rodonell”.
En l’apartat de precs i preguntes no es produeix cap intervenció.
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A les nou del vespre i no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió i
aquesta acta que signen la Sra. Alcaldessa-Presidenta i jo, el Secretari, que en
dono fe.

