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PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ 1/13
ORDINÀRIA
31 DE GENER DEL 2013
ACTA
Corçà, trenta-u de gener del dos mil tretze.
A dos quarts de deu 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 28 de gener, 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. Maria Carme Garriga Bayod, Joan Alabau Mas,
Íngrid Mir Bardera i Conrad Font Verdaguer.
Excusen la seva assistència el Regidor Sr. 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 21 de desembre.
Seguidament, es prenen per unanimitat els acords següents:
1/13.- Regiduries Permanents Territorials i Sectorials (Assignacions):
Modificació.- Vist l’acord número 20/11, de 7 de juliol, del Ple d’aquesta
Corporació de creació i assignació de Regiduries Permanents Territorials i
Sectorials encarregades de l’estudi i seguiment dels assumptes municipals i sense
les facultats de l’article 56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya; atès que, transcorregut un any i mig, es considera necessari i
convenient modificar les assignacions d’acord amb les disponibilitats personals
dels regidors assignats; i vist l’article 49 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya; s’acorda:
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PRIMER: Modificar les assignacions de les Regiduries Permanents Territorials en
la forma següent:
•
•
•
•
•

Corçà, nucli antic, i Anyells: Maria Carme Garriga Bayod.
Corçà, veïnat de Santa Cristina: Sandra Camón Sánchez.
Corçà, veïnats de la Carretera i del Rissec: Josep Peiró Font.
Casavells i Matajudaica: Josep Mitjà Ferrer.
Cassà de Pelràs i Planils: Conrad Font Verdaguer.

SEGON: Modificar les assignacions de les Regiduries Permanents Sectorials en la
forma següent:
• Josep Mitjà Ferrer: Agricultura, ramaderia i esports.
• Sandra Camón Sánchez: Obres públiques, urbanisme, mobilitat i adjunta al Sr.
3r Tinent d’Alcalde Josep Peiró Font.
• Josep Peiró Font: Vialitat, serveis, brigada, medi natural i adjunt a la Sra. 2n
Tinent d’Alcalde Sandra Camón Sánchez.
• Maria Carme Garriga Bayod: Cultura, ensenyament, associacions, publicacions i
adjunta a la Regidora Sra. Íngrid Mir Bardera.
• Joan Alabau Mas: Hisenda, pressupostos i adjunt a les Regidores Sres. Maria
Carme Garriga Bayod i Íngrid Mir Bardera.
• Íngrid Mir Bardera: Joventut, festes i adjunta a la Regidora Sra. Maria Carme
Garriga Bayod.
• Conrad Font Verdaguer: Camins, lleres, boscos i adjunt al Regidor Sr. Antonio
Cabello Reyes.
• Antoni Cabello Reyes: Transports i adjunt al Regidor Sr. Conrad Font Verdaguer.
2/13.- Recursos Contenciosos Administratius (J. Roura Bagué SL):
Compareixença a les Actuacions i Designació de Lletrats i Procuradors.- Vist
l’ofici de 8 de gener proppassat del Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de
Girona comunicant a aquesta Corporació la incoació de les actuacions de Recurs
Ordinari número 486/12 per la interposició per part de la mercantil J. Roura Bagué
SL de Recurs Contenciós Administratiu contra l’acord número 118/12, de 2 d’agost,
de la Comissió de Govern d’aquesta Corporació; vista la Llei reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa; i vist el Reglament regulador de la
Cooperació Jurídica Local de la Diputació de Girona; s’acorda:
PRIMER: Comparèixer com a administració demandada davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu número 1 de Girona en les actuacions de Recurs Ordinari
número 486/12.
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SEGON: Encomanar la defensa jurídica d’aquesta Corporació en les referides
actuacions i en tots els incidents i recursos que se’n puguin derivar als Lletrats dels
Serveis Jurídics de la Diputació de Girona.
TERCER: Encomanar la representació d’aquesta Corporació, si fos necessària, als
Procuradors dels Tribunals que figuren en l’escriptura pública d’apoderament per a
plets autoritzada el dia 4 de juliol del 2011 per la Notària de La Bisbal d’Empordà
Marta Bernabeu Farrús.
3/13.- Delimitació dels Termes Municipals de La Bisbal d’Empordà i Corçà
(Alteració): Sol·licitud.- Vist l’acord número 40/12, de 21 de desembre, del Ple
d’aquesta Corporació d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació dels
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 en aquesta acta no es reflecteix l’alteració proposada per la
Comissió Municipal de Corçà en el sentit d’incloure dins el terme municipal de
Corçà, com a disfunció territorial en falca, l’àrea funcional de les edificacions
situades en la parcel·la 67 del polígon 3 del cadastre de rústica de La Bisbal
d’Empordà; vist l’Informe de Secretaria; vistos els articles 11 i següents del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i vistos els articles 3.2 i
21 i següents del Reglament del Decret 244/07, de 6 de novembre; s’acorda
sol·licitar a la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya i a la Consellera de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya la incoació
d’un expedient d’alteració de la delimitació dels termes municipals de La Bisbal
d’Empordà i Corçà per a la incorporació en el terme municipal de Corçà, com a
disfunció territorial en falca, de l’àrea funcional de les edificacions situades en la
parcel·la 67 del polígon 3 del cadastre de rústica de La Bisbal d’Empordà.
4/13.- Pla Bàsic d’Emergència Municipal (Revisió del Manual d’Actuació
Bàsic): Aprovació Definitiva.- Vist l’acord número 29/12, de 25 d’octubre, del Ple
d’aquesta Corporació d’aprovació inicial i sense esmenes del Projecte de Revisió
del Manual d’Actuació Bàsic i dels Projectes d’Actualització del Document Bàsic,
dels Annexos Generals i del Programa d’Implantació i Manteniment del Pla Bàsic
d’Emergència Municipal d’aquest municipi redactats pels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal del Baix Empordà; atès que durant el termini d’informació pública
de vint dies convocat a l’efecte no s’han presentat suggeriments, al·legacions ni
reclamacions de cap mena; vista la Llei 4/97, de 20 de maig, de Protecció Civil de
Catalunya; i vist el Decret 210/99, de 27 de juliol; s’acorda aprovar, definitivament i
sense esmenes, el Projecte de Revisió del Manual d’Actuació Bàsic i els Projectes
d’Actualització del Document Bàsic, dels Annexos Generals i del Programa
d’Implantació i Manteniment del Pla Bàsic d’Emergència Municipal d’aquest
municipi redactats pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà.
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5/13.- Relació de Llocs de Treball i Plantilla del Personal (Exercici del 2013):
Aprovació.- Vistes la Relació de Llocs de Treball i la Plantilla del Personal
d’aquesta Corporació que figuren en el Projecte de Pressupost General d’aquesta
Corporació per a l’exercici del 2013; vist l’informe de Secretaria-Intervenció; i vistos
els articles 26 i 32 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals;
s’acorda:
PRIMER: Aprovar per a l’exercici del 2013 la Relació de Llocs de Treball següent:
Número: 1
Denominació: Secretari-Interventor
Relació jurídica: Funcionari de carrera.
Enquadrament orgànic: Serveis Generals - Secretaria-Intervenció.
Característiques i funcions: Les funcions públiques reservades als funcionaris
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, la direcció del servei
d’urbanisme i la secretaria del Registre Civil.
Requisits: Pertànyer a l'Escala de Funcionaris d'Administració Local amb
Habilitació de Caràcter Nacional, Subescala Secretaria-Intervenció.
Dedicació: 75 %.
Grup retributiu: A1.
Nivell de complement de destinació: 26.
Puntuació als efectes del complement específic: 90 punts més el 30% del
complement de destí per tractar-se d’una agrupació de secretaries integrada per
dos municipis.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 1.
Forma de provisió: Concurs.
Número: 2
Denominació: Tècnic d’Administració General
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Generals - Secretaria-Intervenció.
Característiques i funcions: Les tasques administratives preparatòries, la gestió de
cobraments i pagaments i la preparació de la liquidació del pressupost i els comptes
generals.
Requisits: Titulació equivalent a diplomat universitari.
Dedicació: 100 %
Grup retributiu: A2.
Nivell de complement de destinació: 22.
Puntuació als efectes de complement específic: 70 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 2.
Forma de provisió: Concurs-oposició.
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Número: 3
Denominació: Auxiliar d'Administració General - 1
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Generals - Secretaria-Intervenció.
Característiques i funcions: L'assistència general dels serveis generals en les
funcions administratives auxiliars i l’atenció al públic.
Requisits: Titulació equivalent a graduat escolar.
Dedicació: 100 %.
Grup retributiu: C2.
Nivell de complement de destinació: 14.
Puntuació als efectes de complement específic: 45 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 5.
Forma de provisió: Concurs-oposició.
Número: 4
Denominació: Auxiliar d'Administració General - 2
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Generals - Secretaria-Intervenció.
Característiques i funcions: L'assistència general dels serveis generals en les
funcions administratives auxiliars i l’atenció al públic.
Requisits: Titulació equivalent a graduat escolar.
Dedicació: 30 %.
Grup retributiu: C2.
Nivell de complement de destinació: 14.
Puntuació als efectes de complement específic: 45 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 5.
Forma de provisió: Concurs-oposició.
Número: 5
Denominació: Dinamitzador Cultural
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Especials - Cultura.
Característiques i funcions: L'assistència general dels serveis especials, cultura, en
les funcions administratives auxiliars i l’atenció al públic.
Requisits: Titulació equivalent a graduat escolar.
Dedicació: 60 %.
Grup retributiu: C2.
Nivell de complement de destinació: 10.
Puntuació als efectes de complement específic: 30 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 5.
Forma de provisió: Concurs-oposició.
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Número: 6
Denominació: Subaltern d’Administració General
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Generals.
Característiques i funcions: L'assistència general dels serveis generals en les
funcions de subaltern i la coordinació amb la brigada municipal.
Requisits: Titulació equivalent a estudis primaris.
Dedicació: 100 %.
Grup retributiu: E.
Nivell de complement de destinació: 10.
Puntuació als efectes de complement específic: 30 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 6.
Forma de provisió: Concurs-oposició.
Número: 7
Denominació: Peó de Brigada - 1
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Especials - Vialitat.
Característiques i funcions: Les funcions de peó de la brigada municipal.
Requisits: Titulació equivalent a estudis primaris.
Dedicació: 100 %.
Grup retributiu: E.
Nivell de complement de destinació: 8.
Puntuació als efectes de complement específic: 28 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 10.
Forma de provisió: Concurs-oposició.
Número: 8
Denominació: Peó de Brigada - 2
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Especials - Vialitat.
Característiques i funcions: Les funcions de peó de la brigada municipal.
Requisits: Titulació equivalent a estudis primaris.
Dedicació: 100 %.
Grup retributiu: E.
Nivell de complement de destinació: 8.
Puntuació als efectes de complement específic: 28 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 10.
Forma de provisió: Concurs-oposició.
Número: 9
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Denominació: Netejador - 1
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Generals i Serveis Especials - Cultura i Sanitat.
Característiques i funcions: La neteja de les dependències municipals.
Requisits: Titulació equivalent a estudis primaris.
Dedicació: 100 %.
Grup retributiu: E.
Nivell de complement de destinació: 4.
Puntuació als efectes de complement específic: 6 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 10.
Forma de provisió: Concurs.
Número: 10
Denominació: Netejador - 2
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Especials - Cultura.
Característiques i funcions: La neteja de les dependències municipals.
Requisits: Titulació equivalent a estudis primaris.
Dedicació: 100 %.
Grup retributiu: E.
Nivell de complement de destinació: 4.
Puntuació als efectes de complement específic: 6 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 10.
Forma de provisió: Concurs.
SEGON: Aprovar per a l’exercici del 2013 la Plantilla del Personal següent:
1. Funcionaris de Carrera
A) Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
Denominació: Secretari-Interventor
Grup: A1.
Dedicació: 75 %.
Número de places: 1.
Número de places vacants: 0.
2. Personal Laboral
A) Personal laboral fix d'activitat de caràcter continu amb jornada completa
Denominació: Tècnic d’Administració General
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Grup: A2.
Dedicació: 100 %.
Número de places: 1.
Número de places vacants: 0.
Denominació: Auxiliar d’Administració General
Grup: C2.
Dedicació: 100 %.
Número de places: 1.
Número de places vacants: 0.
Denominació: Subaltern d’Administració General
Grup: E.
Dedicació: 100 %.
Número de places: 1.
Número de places vacants: 0.
Denominació: Peó de Brigada
Grup: E.
Dedicació: 100 %.
Número de places: 2.
Número de places vacants: 0.
Denominació: Netejador
Grup: E.
Dedicació: 100 %.
Número de places: 2.
Número de places vacants: 0.
B) Personal laboral fix d'activitat de caràcter continu amb jornada parcial
Denominació: Auxiliar d’Administració General
Grup: C2.
Dedicació: 30 %.
Número de places: 1.
Número de places vacants: 1.
Denominació: Dinamitzador Cultural
Grup: C2.
Dedicació: 60 %.
Número de places: 1.
Número de places vacants: 1.
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6/13.- Pressupost General (Exercici del 2013): Aprovació Inicial.- Vist el
Projecte de Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici del 2013; vist
l’informe de Secretaria-Intervenció; i vistos els articles 162 i següents del Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals; s’acorda:
PRIMER: Aprovar, inicialment i sense esmenes, el Projecte de Pressupost General
d’aquesta Corporació per a l’exercici del 2013.
SEGON: Aprovar, inicialment i sense esmenes, l’Estat d’Ingressos del Pressupost
General d’aquesta Corporació per a l’exercici del 2013 amb el resum de capítols
següent:
Capítol I .......................................................................................... 396.000,00 €
Capítol II ........................................................................................... 50.000,00 €
Capítol III ....................................................................................... 166.500,00 €
Capítol IV ........................................................................................ 291.000,00 €
Capítol V ........................................................................................... 58.500,00 €
Capítol VI .......................................................................................... 85.000,00 €
Capítol VII ......................................................................................... 78.000,00 €
Capítol VIII ................................................................................................. 0,00 €
Capítol IX ................................................................................................... 0,00 €
Total General de l’Estat d'Ingressos............................................ 1.125.000,00 €
Total d’Ingressos Ordinaris............................................................. 960.000,00 €
Total d’Ingressos d'Inversions ........................................................ 165.000,00 €
TERCER: Aprovar, inicialment i sense esmenes, l’Estat de Despeses del
Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici del 2013 amb el resum
de capítols i àrees següent:
Capítol I .......................................................................................... 286.180,73 €
Capítol II ......................................................................................... 498.819,27 €
Capítol III .......................................................................................... 10.000,00 €
Capítol IV .......................................................................................... 65.000,00 €
Capítol VI ........................................................................................ 195.000,00 €
Capítol VII .................................................................................................. 0,00 €
Capítol VIII ................................................................................................. 0,00 €
Capítol IX .......................................................................................... 70.000,00 €
Àrea 1 ............................................................................................. 320.153,27 €
Àrea 2 ............................................................................................... 72.000,00 €
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Àrea 3 ............................................................................................. 281.419,40 €
Àrea 4 ............................................................................................... 36.500,00 €
Àrea 9 ............................................................................................. 334.927,33 €
Àrea 0 ............................................................................................... 80.000,00 €
Total General de l’Estat de Despeses ......................................... 1.125.000,00 €
Total de Despeses Ordinàries ........................................................ 860.000,00 €
Total de Despeses d'Inversions ..................................................... 265.000,00 €
QUART: Aprovar, inicialment i sense esmenes, les Bases d’Execució del
Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici del 2013 següents:
Capítol I - Disposicions Generals
Base 1a.- El desenvolupament de la classificació econòmica es portarà a nivell de
concepte i el de la classificació per programes a nivell d’àrea.
Base 2a.- El nivell de vinculació, en quant als diferents crèdits pressupostaris de
despeses, es fixa a nivell d’article i d’àrea. La Comissió de Govern podrà acordar
transferències de crèdits entre les partides incloses dins d'un mateix article i grup
de funció sense cap altra formalitat addicional.
Base 3a.- Les despeses d’inversions tindran el caràcter d’ampliables fins a l’import
dels ingressos d’inversions que es contreguin en excés.
Base 4a.- La gestió dels crèdits de despeses es regirà pel sistema ADOP,
admetent-se l'agrupació de fases AD, ADO, ADOP, DO, DOP i OP.
Capítol II - De les Despeses
Base 5a.- Les meses de contractació en tot tipus de licitacions estaran
composades per l’Alcaldessa-Presidenta, pel Regidor de l’Àrea i pel SecretariInterventor de la Corporació, tots amb facultats de delegació.
Base 6a.- La disposició de fons dels diferents comptes bancaris es realitzarà,
preferentment, per transferència bancària.
Base 7a.- Les disposicions de fons de qualsevol tipus dels comptes bancaris
hauran d'ésser autoritzats, com a mínim, per dues de les tres signatures
autoritzades. Les signatures autoritzades seran les de l’Alcaldessa-Presidenta, el
Tresorer i el Secretari-Interventor.
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Base 8a.- El personal laboral tindrà els mateixos drets i obligacions que el personal
funcionari excepte en quant a l’inici i el cessament de la relació laboral.
Base 9a.- Les nòmines del personal es gestionaran pel sistema de transferència
bancària, no podran incloure altres conceptes diferents i es lliuraran a la
corresponent entitat bancària abans del dia 29 de cada mes i, els mesos de juny i
desembre, abans del dia 27.
Base 10a.- Les pagues extraordinàries del personal meritaran els dies 1 de juny i 1
de desembre i s'abonaran conjuntament amb les nòmines dels mesos de juny i
desembre, respectivament.
Capítol III - Dels Ingressos
Base 11a.- La gestió recaptatòria dels padrons cobratoris de tots els tributs
municipals correspondrà al Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix
Empordà.
Base 12a.- Totes les llicències i autoritzacions no expressament reservades a
l’Alcaldia ni al Ple de la Corporació seran competència de la Comissió de Govern.
Base 13a.- Els comptes de recaptació es rendiran cada any en relació amb tots els
tributs posats al cobrament, diferenciant el tribut, l’exercici i la gestió en voluntària
de la gestió en executiva.
7/13.- Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (Quadrienni 2013 - 2016):
Sol·licitud.- Vist el Decret 155/12, de 20 de novembre, de convocatòria per a la
formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 2013 - 2016;
vista la Memòria Valorada de les obres “Urbanització de la Plaça del Rebot i del
Carrer del Mur” redactada per l’arquitecte Antoni Aguilar Piera, amb un pressupost
de contracte, IVA inclòs, de dos-cents cinquanta-quatre mil quatre-cents trenta-cinc
amb onze (254.435,11) euros; vista la Memòria Valorada de les obres “Adequació i
Soterrament de Serveis del Carrer de Marina” redactada per l’enginyer de camins,
canals i ports Jordi Álvarez Moretó, amb un pressupost de contracte, IVA inclòs, de
dos-cents quaranta-nou mil cinc-cents un amb cinquanta-cinc (249.501,55) euros;
vista la Memòria Valorada de les obres “Reforma del Camp de Futbol Municipal”
redactada per l’enginyer de camins, canals i ports Joan Macarro Ortega, amb un
pressupost de contracte, IVA inclòs, de tres-cents quaranta mil cent trenta-dos amb
tres (340.132,03) euros; vista la Memòria Valorada de les obres “Adequació i
Millora de la Pista Poliesportiva de Casavells” redactada per l’arquitecte tècnic
Jordi Hereu Barceló, amb un pressupost de contracte, IVA inclòs, de cent quaranta
mil dos-cents noranta-vuit amb vint-i-cinc (140.298,25) euros; i vista la Memòria de
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Despeses de Reparació, Manteniment i Conservació per al Quadrienni 2013-2016
redactada per Secretaria-Intervenció; s’acorda:
PRIMER: Aprovar la Memòria Valorada de les obres “Urbanització de la Plaça del
Rebot i del Carrer del Mur” redactada per l’arquitecte Antoni Aguilar Piera, amb un
pressupost de contracte, IVA inclòs, de dos-cents cinquanta-quatre mil quatrecents trenta-cinc amb onze (254.435,11) euros.
SEGON: Aprovar la Memòria Valorada de les obres “Adequació i Soterrament de
Serveis del Carrer de Marina” redactada per l’enginyer de camins, canals i ports
Jordi Álvarez Moretó, amb un pressupost de contracte, IVA inclòs, de dos-cents
quaranta-nou mil cinc-cents un amb cinquanta-cinc (249.501,55) euros.
TERCER: Aprovar la Memòria Valorada de les obres “Reforma del Camp de Futbol
Municipal” redactada per l’enginyer de camins, canals i ports Joan Macarro Ortega,
amb un pressupost de contracte, IVA inclòs, de tres-cents quaranta mil cent trentados amb tres (340.132,03) euros.
QUART: Aprovar la Memòria Valorada de les obres “Adequació i Millora de la Pista
Poliesportiva de Casavells” redactada per l’arquitecte tècnic Jordi Hereu Barceló,
amb un pressupost de contracte, IVA inclòs, de cent quaranta mil dos-cents
noranta-vuit amb vint-i-cinc (140.298,25) euros.
CINQUÈ: Aprovar la Memòria de Despeses de Reparació, Manteniment i
Conservació per al Quadrienni 2013 - 2016 redactada per Secretaria-Intervenció.
SISÈ: Sol·licitar, amb prioritat 1, la inclusió de les obres “Urbanització de la Plaça
del Rebot i del Carrer del Mur” en la Línia d’Inversions de l’anualitat 2014 del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 2013 - 2016, amb una subvenció
de dos-cents vint-i-vuit mil nou-cents noranta-u amb cinquanta-nou (228.991,59)
euros, equivalent al noranta per cent del pressupost de contracte de les obres.
SETÈ: Sol·licitar, amb prioritat 2, la inclusió de les obres “Adequació i Soterrament
de Serveis del Carrer de Marina” en la Línia d’Inversions de l’anualitat 2015 del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 2013 - 2016, amb una subvenció
de dos-cents vint-i-quatre mil cinc-cents cinquanta-un amb trenta-nou (224.551,39)
euros, equivalent al noranta per cent del pressupost de contracte de les obres.
VUITÈ: Sol·licitar, amb prioritat 4, la inclusió de les obres “Reforma del Camp de
Futbol Municipal” en la Línia d’Inversions de l’anualitat 2016 del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, quadrienni 2013 - 2016, amb una subvenció de tres-cents
sis mil cent divuit amb vuitanta-dos (306.118,82) euros, equivalent al noranta per

AJUNTAMENT DE CORÇÀ
PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ 1/13
ORDINÀRIA
31 DE GENER DEL 2013
cent del pressupost de contracte de les obres.
NOVÈ: Sol·licitar, amb prioritat 3, la inclusió de les obres “Adequació i Millora de la
Pista Poliesportiva de Casavells” en el Programa de Cooperació Municipal de la
Diputació de Girona de l’anualitat 2016 del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, quadrienni 2013 - 2016, amb una subvenció de cent mil (100.000,00)
euros.
DESÈ: Sol·licitar la inclusió de despeses de reparació, manteniment i conservació
per al quadrienni 2013 - 2016 en la Línia de Manteniment i Conservació del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 2013 - 2016.
ONZÈ: Autoritzar la Sra. Alcaldessa-Presidenta Maria Carme Güell Parnau per a la
presentació de la corresponent sol·licitud i, en general, per a la plena execució
d’aquests acords.
8/13.- Mocions (Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del Poble de
Catalunya): Aprovació.- Vista la Resolució número 5 / X, de 23 de gener del
2013, del Parlament de Catalunya aprovant la Declaració de Sobirania i del Dret a
Decidir del Poble de Catalunya; atès que Catalunya va ser un estat independent
abans de la seva annexió a l’Estat Espanyol; atès que en els estats democràtics el
poble és el titular de la sobirania nacional tal com així ho reconeix l’article 1.2 de la
Constitució Espanyola; atès que Catalunya és una nació ocupada per l’Estat
Espanyol des de fa gairebé tres-cents anys i que tots els intents de trobar un
encaix polític entre Catalunya i l’Estat Espanyol han fracassat, com ho constata la
Sentència dictada el dia 28 de juny de 2010 pel Tribunal Constitucional; atès que,
amb la manifestació de l’11 de setembre del 2012 i els resultats de les eleccions al
Parlament de Catalunya celebrades el dia 25 de novembre del 2012, ha culminant
un procés de conscienciació i mobilització sense precedents dels catalans que
representa l’inici de l’etapa final d’un procés d’autodeterminació de Catalunya i s’ha
fet palès que la majoria dels catalans desitgen que Catalunya sigui un estat
independent de l’Estat Espanyol; i atès que cal unir esforços perquè el poble català
pugui exercir, lliurement i democràticament, el seu dret d’autodeterminació per
decidir el futur de Catalunya com a nació sense Estat propi i integrada a l’Estat
Espanyol o com a nació amb Estat propi i independent de l’Estat Espanyol;
s’acorda:
PRIMER: Manifestar el total suport d’aquesta Corporació a la Declaració de
Sobirania i del Dret a Decidir del Poble de Catalunya, aprovada el dia 23 de gener
del 2013 pel Parlament de Catalunya per àmplia majoria mitjançant la Resolució
número 5 / X.
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SEGON: Instar el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat de
Catalunya perquè d’acord amb la Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del
Poble de Catalunya convoquin immediatament un referèndum d’autodeterminació a
Catalunya perquè el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el futur
de Catalunya, com a nació sense Estat propi i integrada a l’Estat Espanyol o com a
nació amb Estat propi i independent de l’Estat Espanyol.
TERCER: Donar trasllat d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Parlament
de la Unió Europea, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.
Prèvia declaració d’urgència, es pren per unanimitat els acords següents:
9/13.- Ordenança Fiscal número 2.2, reguladora de la Taxa per l’Ocupació de
Terrenys d’Ús Públic Local amb Elements de Caràcter no Permanent, i
Ordenança Fiscal número 3.2, reguladora de la Taxa per la Prestació del
Servei Municipal de Llicències Urbanístiques i d’Activitats (Modificacions
Puntuals): Aprovació Provisional.- Vistes les Ordenances Fiscals números 2.2,
reguladora de la Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic Local amb Elements
de Caràcter no Permanent, i 3.2, reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei
Municipal de Llicències Urbanístiques i d’Activitats; atesa la necessitat i
conveniència de modificar les definicions dels fets imposables d’aquestes taxes i
d’ajustar les tarifes al valor de mercat dels corresponents aprofitaments; vist
l’informe econòmic-financer emès per Secretaria-Intervenció; vist l’informe de
Secretaria; i vist el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals;
s’acorda:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació íntegra de l’article 5è de
l’Ordenança Fiscal número 2.2, reguladora de la Taxa per l’Ocupació de Terrenys
d’Ús Públic Local amb Elements de Caràcter no Permanent, pel text següent:
“Article 5è. Tarifes. 1. Les tarifes de la taxa, segons la naturalesa de l'ocupació,
seran les següents:
A. Materials i/o elements de la construcció, per cada m2 i dia................. 1,00 €
B. Parades de venda, 10,00 € i, per cada ml i dia .................................... 8,00 €
C. Atraccions, per cada m2 i dia ............................................................... 1,00 €
D. Circs, per cada m2 i dia........................................................................ 0,50 €
E. Cartells, pancartes i/o banderoles, per cada m2 i dia .......................... 0,10 €
F. Taules i/o cadires, per cada m2 i dia.................................................... 0,05 €
G. Tancaments de via pública, per cada m2 i dia ..................................... 1,00 €
H. Molls de càrrega i/o descàrrega, per cada m2 i dia ............................. 1,00 €
I. Rodatge cinematogràfic, per cada dia.............................................. 500,00 €
J. Altres ocupacions, per cada m2 i dia ................................................... 1,00 €

AJUNTAMENT DE CORÇÀ
PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ 1/13
ORDINÀRIA
31 DE GENER DEL 2013
2. Totes les ocupacions es computaran des de l’inici de la instal·lació del primer
element, fix o mòbil, fins a la total desinstal.lació del darrer element, fix o mòbil, per
a un mínim d’1 m2 o 1 ml, segons correspongui, i per a un mínim d’1 dia.
3. En les ocupacions per parades de venda, la tarifa tindrà un mòdul fix de 10,00 €
per cada dia més un mòdul variable de 8,00 € per cada ml de parada.
4. En les ocupacions per cartells, pancartes i/o banderoles es considerarà com a
superfície de l’ocupació l’addició de la superfície de cadascun dels elements.
5. En les ocupacions per molls de càrrega i/o descàrrega es considerarà com a
superfície ocupada la de vorera que sigui necessària per a les maniobres dels
vehicles i dos metres i mig d’amplada de calçada.”
SEGON: Aprovar provisionalment la modificació íntegra de l’article 5è de
l’Ordenança Fiscal número 3.2, reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei
Municipal de Llicències Urbanístiques i d’Activitats, pel text següent:
“Article 5è. Tarifes. 1. L’import de la tarifa inclou les despeses directes de
publicació d’edictes i anuncis en butlletins oficials o diaris.
2. Les tarifes de la taxa per la prestació del Servei Municipal de Llicències
Urbanístiques seran les següents:
A. Certificat qualificació urbanística ...................................................... 100,00 €
B. Certificat descripció finca i/o edificació............................................. 300,00 €
C. Altres certificats .................................................................................. 50,00 €
D. Llicència obra major, per cada entitat............................................... 130,00 €
E. Llicència obra menor .......................................................................... 65,00 €
F. Llicència ocupació, per cada entitat ................................................. 100,00 €
G. Llicència parcel·lació, per cada finca resultant ................................. 100,00 €
H. Llicència divisió, per cada entitat resultant ....................................... 100,00 €
I. Llicència instal·lació rètol publicitari.................................................... 65,00 €
J. Llicència instal·lació cartell publicitari fix .......................................... 300,00 €
K. Suplement llicències amb intervenció altres administracions .......... 100,00 €
L. Suplement llicències amb intervenció CT Urbanisme ...................... 300,00 €
M. Pròrroga llicència obra major............................................................ 100,00 €
N. Pròrroga llicència obra menor ............................................................ 50,00 €
O. Transmissió llicència........................................................................... 50,00 €
P. Expedient protecció legalitat urbanística .......................................... 300,00 €
Q. Expedient declaració ruïna ............................................................... 300,00 €
R. Pla ordenació urbanística derivat .................................................. 1.000,00 €
S. Instrument gestió o escriptura reparcel.lació.................................... 500,00 €
T. Recepció obres urbanització ......................................................... 1.000,00 €
U. Constitució entitat urbanística col·laboradora................................... 300,00 €
3. Les tarifes de la taxa per la prestació del Servei Municipal de Llicències
d’Activitats seran les següents:
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A. Certificat compatibilitat urbanística.................................................. 150,00 €
B. Altres certificats ................................................................................. 50,00 €
C. Llicència ambiental .......................................................................... 600,00 €
D. Llicència activitat ............................................................................. 300,00 €
E. Llicència activitat innòcua................................................................ 150,00 €
F. Transmissió llicència ......................................................................... 50,00 €
4. La tarifa especificada per a cada fet imposable és la que correspon a la seva
tramitació i/o concessió, a la seva modificació, a la seva adaptació o a la seva
revisió.”
10/13.- Ponència de Valoració Cadastral dels Béns Immobles Urbans
(Coeficients d’Actualització): Aprovació.- Vist l’article 32.2 del Text Refós de la
Llei del Cadastre Immobiliari amb la redacció de la Llei 16/12, de 27 de desembre;
atès que la ponència de valoració cadastral dels béns immobles urbans d’aquest
municipi va ser aprovada durant l’any 1985; vista la Circular 3/13 de la Federación
Española de Municipios y Provincias; vista la proposta de coeficients d’actualització
de la Direcció General del Cadastre; i atès que es compleixen en aquest municipi
totes les condicions que estableix l’article 32.2 del Text Refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari; s’acorda sol·licitar a la Direcció General del Cadastre
l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans d’aquest municipi dels
coeficients que s’estableixin per a l’exercici del 2014 i successius per les
corresponents Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat fins que els valors
cadastrals dels béns immobles urbans d’aquest municipi es situïn en el cinquanta
per cent del valor de mercat.
En l’apartat de precs i preguntes es tracta l’assumpte següent:
• La Sentència ferma número 359/12, de 19 de desembre, dictada pel Jutjat Penal
número 2 de Girona en la Causa número 162/12 diamant de les Diligències
Prèvies número 379/09 del Jutjat d’Instrucció número 4 de La Bisbal d’Empordà
incoades per l’accident laboral patit el dia 21 de gener del 2009 per Pere
Martínez Estepa.
A un quart de dotze de la nit 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.

