AJUNTAMENT DE CORÇÀ
PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ 5/13
ORDINÀRIA
24 D’OCTUBRE DEL 2013
ACTA
Corçà, vint-i-quatre d’octubre del dos mil tretze.
A dos quarts i mig 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
21 d’octubre, 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.
Excusa 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, per unanimitat i sense esmenes, l’esborrany de l’acta de la
sessió ordinària celebrada el proppassat dia 29 d’agost.
Seguidament, es prenen per unanimitat els acords següents:
24/13.- Festes Locals (Any 2014): Proposició.- Vista l’Ordre de 22 d’agost del
2013 del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya; i vist
l’article 37 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; s’acorda
proposar, per a tot el municipi i per a l’any 2014, les festes locals següents:
9 de juny, dilluns de Pasqua Granada, i
6 d’octubre, dilluns de la Festa Major de Corçà.
25/13.- Comptes Generals (Exercici del 2012): Aprovació.- Vistos els Comptes
Generals d’aquesta Corporació corresponents a l’exercici del 2012 elaborats per
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Secretaria-Intervenció; vist el dictamen de 29 d’agost 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 2012 amb el resum següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
A) Drets reconeguts nets:
Operacions corrents ..................................................................... 972.906,92 €
Altres operacions no financeres ................................................... 323.088,30 €
Actius financers ....................................................................................... 0,00 €
Passius financers ........................................................................... 61.346,75 €
Total drets reconeguts nets ....................................................... 1.357.341,97 €
B) Obligacions reconegudes netes:
Operacions corrents ..................................................................... 682.029,25 €
Altres operacions no financeres ................................................... 427.355,57 €
Actius financers ....................................................................................... 0,00 €
Passius financers ........................................................................... 89.748,82 €
Total obligacions reconegudes netes ........................................ 1.199.133,64 €
C) Resultat pressupostari:
Operacions corrents ..................................................................... 290.877,67 €
Altres operacions no financeres ................................................. - 104.267,27 €
Actius financers ....................................................................................... 0,00 €
Passius financers ......................................................................... - 28.402,07 €
Resultat pressupostari.................................................................. 158.208,33 €
Despeses finançades romanent tresoreria..................................... 80.000,00 €
Desviacions negatives finançament ............................................... 50.000,00 €
Desviacions positives finançament ............................................ - 149.719,08 €
Resultat pressupostari ajustat ...................................................... 138.489,25 €
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ROMANENT DE TRESORERIA FINAL
Fons líquids tresoreria .................................................................. 483.828,06 €
A) Drets pendents cobrament:
Pressupost corrent........................................................................ 482.981,90 €
Pressupostos tancats ................................................................... 324.492,50 €
Operacions no pressupostàries...................................................... 84.254,41 €
Cobraments pendents aplicació .............................................................. 0,00 €
Total drets pendents cobrament................................................... 891.728,81 €
B) Obligacions pendents pagament:
Pressupost corrent........................................................................ 442.634,29 €
Pressupostos tancats ................................................................... 143.450,83 €
Operacions no pressupostàries...................................................... 90.983,70 €
Pagaments pendents aplicació..................................................... - 97.950,55 €
Total obligacions pendents pagament.......................................... 579.118,27 €
C) Romanent tresoreria:
Romanent tresoreria total ............................................................. 796.438,60 €
Saldos dubtós cobrament ............................................................. - 25.054,51 €
Excés finançament afectat ........................................................... - 99.719,08 €
Romanent tresoreria despeses generals...................................... 671.665,01 €
COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI
Ingressos gestió ordinària ............................................................ 684.316,99 €
Ingressos financers........................................................................... 1.445,86 €
Transferències corrents ................................................................ 287.144,07 €
Transferències de capital ............................................................. 323.088,30 €
Baixes obligacions exercicis tancats ................................................ 4.376,95 €
Total ingressos .......................................................................... 1.300.372,17 €
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Despeses gestió ordinària ............................................................ 627.082,12 €
Despeses financeres ...................................................................... 14.888,89 €
Transferències corrents.................................................................. 40.058,24 €
Transferències capital .................................................................... 13.553,58 €
Amortitzacions immobilitzat ............................................................ 76.292,06 €
Provisions insolvències .................................................................... 8.863,41 €
Baixes drets exercicis tancats ........................................................ 10.301,72 €
Beneficis exercici.......................................................................... 509.332,15 €
Total despeses .......................................................................... 1.300.372,17 €
BALANÇ DE SITUACIÓ FINAL
Immobilitzat ............................................................................... 6.847.197,33 €
Amortitzacions immobilitzat acumulades ................................... - 720.604,39 €
Deutors ......................................................................................... 989.679,36 €
Provisions insolvències acumulades ............................................ - 25.054,51 €
Tresoreria ..................................................................................... 483.828,06 €
Total actiu .................................................................................. 7.575.045,85 €
Patrimoni ................................................................................... 5.676.416,20 €
Beneficis exercici anterior............................................................. 184.248,31 €
Beneficis exercici.......................................................................... 509.332,15 €
Creditors llarg termini ................................................................... 527.980,37 €
Creditors curt termini .................................................................... 677.068,82 €
Total passiu ............................................................................... 7.575.045,85 €
ESTALVI
Drets reconeguts nets operacions corrents.................................. 972.906,92 €
Obligacions reconegudes netes operacions corrents .................. 682.029,25 €
Interessos operacions crèdit........................................................... 14.888,89 €
Estalvi brut (31,43%) .................................................................... 305.766,56 €
Anualitats operacions crèdit ......................................................... 104.637,71 €
Estalvi net (20,67%) ..................................................................... 201.128,85 €
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ENDEUTAMENT
Drets reconeguts nets operacions corrents.................................. 972.906,92 €
Anualitats operacions crèdit ......................................................... 104.637,71 €
Capital operacions crèdit pendent amortitzar ............................... 527.980,37 €
Càrrega financera ................................................................................. 10,76 %
Endeutament ........................................................................................ 54,27 %
Prèvia declaració d’urgència, es prenen els acords següents:
26/13.- Pla Parcial del Sector “Corçà - 3” (Ampliació de Santa Cristina) de Sòl
Urbanitzable Delimitat (Projecte de Modificació Puntual número 2): Aprovació
del Text Refós.- Vist l’acord de 7 de juny del 2012 de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona d’aprovació definitiva amb prescripcions puntuals del
Projecte de Modificació Puntual número 2 del Pla Parcial del Sector “Corçà - 3”
(Ampliació de Santa Cristina) de Sòl Urbanitzable Delimitat; vist el Text Refós del
Projecte de Modificació Puntual número 2 del Pla Parcial del Sector “Corçà - 3”
(Ampliació de Santa Cristina) de Sòl Urbanitzable Delimitat redactat pels Serveis
Tècnics Municipals; atès que aquest document incorpora totes les prescripcions
puntuals de l’acord de 7 de juny del 2012 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona; i vist l’article 92 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme; s’acorda aprovar
sense esmenes el Text Refós del Projecte de Modificació Puntual número 2 del Pla
Parcial del Sector “Corçà - 3” (Ampliació de Santa Cristina) de Sòl Urbanitzable
Delimitat redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
27/13.- 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.- Vist l’acord número 9/13, de 31 de gener, del
Ple d’aquesta Corporació d’aprovació provisional de diverses modificacions
puntuals de 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; atès que durant el termini d’informació
pública de trenta dies convocat a l’efecte no s’han presentat reclamacions de cap
mena; i vist el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; s’acorda:
PRIMER: Aprovar definitivament 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:
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“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 €
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 definitivament 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 €
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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:
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.”
En l’apartat de precs i preguntes no es tracta cap assumpte.
A un quart d’onze 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.

