AJUNTAMENT DE CORÇÀ
PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ 1/2014
ORDINÀRIA
30 DE GENER DEL 2014
ACTA
Corçà, trenta de gener del dos mil catorze.
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 27 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, Conrad Font Verdaguer
i Antoni Cabello Reyes.
Excusen la seva assistència els Regidors Srs. Joan Alabau Mas i Íngrid Mir
Bardera.
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 28 de novembre.
Seguidament, es prenen per unanimitat els acords següents:
1/2014.- Fitxers amb Dades de Caràcter Personal (Modificació / Creació):
Aprovació.- Vist l’acord número 43/2004, de 28 d’octubre, del Ple d’aquesta
Corporació de creació dels quatre fitxers amb dades de caràcter personal de Padró
d’Habitants, Registre de Correspondència, Clients i Proveïdors i Nòmina del
Personal; atès que, des d’aleshores, s’han produït modificacions organitzatives que
aconsellen modificar aquests quatre fitxers i crear sis fitxers nous de Gestió
Tributària i Recaptació, Gestió del Cementiri, Usuaris del Servei d’Abastament
d’Aigua, Bústia de Suggeriments, Queixes i Consultes, Activitats Culturals i de
Lleure i Registre de Correspondència del Registre Civil; vista la Llei Orgànica
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15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; vista la
Llei de Catalunya 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades; i vist el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre; s’acorda:
PRIMER: Modificar les denominacions i les descripcions dels quatre fitxers amb
dades de caràcter personal que es relacionen en la forma següent:
Padró d’Habitants:
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal o
d’administracions públiques.
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat.
9.- Transferències internacionals: No es preveuen.
Registre de Correspondència:
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal o
d’administracions públiques.
5.- Procediment de recollida de dades: Formularis, models oficials i documents
elaborats pel propi interessat.
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat.
8.- Cessions: Administracions públiques per garantir la intercomunicació i
coordinació de registres.
9.- Transferències internacionals: No es preveuen.
Clients i Proveïdors:
1.- Nom del fitxer: Proveïdors.
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes i formularis.
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon,
activitats i negocis, compte bancari i signatura.
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat.
8.- Cessions: Administració tributària, bancs i caixes.
9.- Transferències internacionals: No es preveuen.
12.- Nivell de seguretat: Bàsic.
Nòmina del Personal:
1.- Nom del fitxer: Nòmina i Laboral.
2.- Finalitat i usos: Gestió de nòmines i recursos humans.
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
5.- Procediment de recollida de dades: Formularis, enquestes o entrevistes.
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, NIF, número Seguretat
Social, adreça, telèfon, signatura, dades del lloc de treball, formació i titulacions,
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experiència professional, historial laboral, cos - escala, categoria - grau, dades
econòmiques i no econòmiques de nòmina, dades bancàries.
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat.
8.- Cessions: Administració tributària, Institut Nacional de la Seguretat Social,
bancs i caixes d’estalvi.
9.- Transferències internacionals: No es preveuen.
12.- Nivell de seguretat: Mitjà.
SEGON: Crear els sis fitxers amb dades de caràcter personal que es relacionen
amb les denominacions i les descripcions següents:
Gestió Tributària i Recaptació:
1.- Nom del fitxer: Gestió tributària i Recaptació.
2.- Finalitat i usos: Gestió de tributs i d’altres ingressos de dret públic.
3.- Persones o col·lectius afectats: Subjectes passius de tributs i d’altres ingressos
de dret públic o els seus representants.
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal,
d’administracions públiques, de registres públics.
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis,
informació d’altres administracions públiques.
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF o document
substitutori, adreça, telèfons, fax, dades domiciliació bancària, activitat, béns i
serveis oferts / rebuts, propietats o possessions.
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat.
8.- Cessions: Agència Estatal d’Administració Tributària i altres organismes públics
esmentats a l’art. 95 de la Llei General Tributària.
9.- Transferències internacionals: No es preveuen.
10.- Unitat responsable: Secretaria.
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació: Ajuntament de Corçà.
12.- Nivell de seguretat: Mitjà.
Gestió del Cementiri:
1.- Nom del fitxer: Gestió del Cementiri.
2.- Finalitat i usos: Administració del Cementiri Municipal.
3.- Persones o col·lectius afectats: Titulars de drets funeraris.
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis.
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF, tipus de
concessió.
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat.
8.- Cessions: No es preveuen.
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9.- Transferències internacionals: No es preveuen.
10.- Unitat responsable: Secretaria.
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació: Ajuntament de Corçà.
12.- Nivell de seguretat: Bàsic.
Usuaris del Servei d’Abastament d’Aigua:
1.- Nom del fitxer: Usuaris del Servei d’Abastament d’Aigua.
2.- Finalitat i usos: Gestió del servei de proveïment d'aigua.
3.- Persones o col·lectius afectats: Usuaris dels serveis.
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis.
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF o document
substitutori, telèfon, adreça, activitats i negocis, dades de domiciliació bancària,
propietats o possessions, serveis rebuts.
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat.
8.- Cessions: No es preveuen.
9.- Transferències internacionals: No es preveuen.
10.- Unitat responsable: Secretaria.
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació: Ajuntament de Corçà.
12.- Nivell de seguretat: Bàsic.
Bústia de Suggeriments, Queixes i Consultes:
1.- Nom del fitxer: Bústia de Suggeriments, Queixes i Consultes.
2.- Finalitat i usos: Registre i atenció als suggeriments, queixes i consultes dels
ciutadans.
3.- Persones o col·lectius afectats: Ciutadans que facin arribar suggeriments,
queixes o consultes a l’Ajuntament.
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat.
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes i entrevistes, formularis,
transmissió electrònica.
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF o document
substitutori, adreça, telèfon, signatura, data i suggeriment, queixa o consulta.
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat.
8.- Cessions: No es preveuen.
9.- Transferències internacionals: No es preveuen.
10.- Unitat responsable: Secretaria.
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació: Ajuntament de Corçà.
12.- Nivell de seguretat: Bàsic.

AJUNTAMENT DE CORÇÀ
PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ 1/2014
ORDINÀRIA
30 DE GENER DEL 2014
Activitats Culturals i de Lleure:
1.- Nom del fitxer: Activitats Culturals i de Lleure.
2.- Finalitat i usos: Inscripció a activitats culturals i de lleure, organització i tramesa
d’informació.
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones interessades en participar en les
activitats culturals i de lleure organitzades per la Corporació o els seus
representants legals.
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis.
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, data naixement, edat,
DNI/NIF o document substitutori, adreça, telèfon, activitat a la que s’inscriu,
signatura.
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat.
8.- Cessions: No es preveuen.
9.- Transferències internacionals: No es preveuen.
10.- Unitat responsable: Secretaria.
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació: Ajuntament de Corçà.
12.- Nivell de seguretat: Bàsic.
Registre de Correspondència del Registre Civil:
1.- Nom del fitxer: Registre de Correspondència del Registre Civil.
2.- Finalitat i usos: Constància jurídica d’entrada i sortida de documents del
Registre Civil.
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones que trameten documents al Registre
Civil i destinataris dels documents emesos pel Registre Civil.
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal o
d’administracions públiques.
5.- Procediment de recollida de dades: Formularis, models oficials i documents
elaborats pel propi interessat.
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms de l’interessat o
representant, referències del document, tipus de document i resum del contingut.
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat.
8.- Cessions: Administracions públiques per garantir la intercomunicació i
coordinació de registres.
9.- Transferències internacionals: No es preveuen.
10.- Unitat responsable: Secretaria.
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació: Ajuntament de Corçà.
12.- Nivell de seguretat: Bàsic.
2/2014.- Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de les
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Gavarres (Avantprojecte): Informe Municipal.- Vist l’Avantprojecte del Pla
Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de les Gavarres; vista la Llei
12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals; vist el Decret 328/1992, de 14 de
desembre, d’aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural; vista la Resolució
2339/2006, de 27 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge fent públic
l’Acord del Govern de 6 de juny del 2006, d’aprovació definitiva del Pla Especial de
Delimitació Definitiva i de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de les
Gavarres; i vist l’acord del Govern 157/2010, de 14 de setembre, d’aprovació
definitiva del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines; s’acorda
manifestar l’oposició d’aquesta Corporació a l’Avantprojecte del Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge de les Gavarres pels motius següents:
PRIMER: En l’avantprojecte no es justifica l’encaix del nou pla en la reglamentació
actual, és a dir, es desconeix si revisa, modifica, deroga o complementa el vigent
Pla Especial de Delimitació Definitiva i de Protecció del Medi Natural i del Paisatge
de les Gavarres.
En un espai d’interès natural com el de les Gavarres amb tanta reglamentació,
qualsevol tipus de nova reglamentació ha d’aclarir la seva posició en la prelació de
fonts, en cas contrari es vulneraria el principi de seguretat jurídica.
SEGON: L’avantprojecte vulnera manifestament les delimitacions i normativa
aprovada pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.
Un pla territorial parcial és un instrument d’ordenació territorial que només hauria
de respectar el pla territorial general, si existís, i al qual s’han d’ajustar tots els
instruments d’ordenació territorial d’àmbit territorial inferior i tots els instruments de
planejament urbanístic que afectin el seu àmbit.
En concret, s’observen, de forma merament enunciativa, les vulneracions del Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines següents:
1. Delimitació gràfica de la zona “Sòl de protecció especial”: L’avantprojecte inclou
fins i tot part de la zona urbana del veïnat de Santa Cristina.
2. Admissió de noves edificacions i activitats a la zona “Sòl de protecció especial”.
3. Manteniment del caràcter rural del veïnat de Cassà de Pelràs: L’article 3.10 del
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines regula dos tipus de veïnats
rurals: els formats per agrupacions d’edificacions rurals amb una clara separació
entre elles i els que presenten una estructura compacta, de petita magnitud,
permet la seva consolidació amb el planejament municipal i fins i tot no exclou la
possibilitat de que alguna d’aquestes àrees es pugui incloure en una delimitació
de sòl urbà.
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4. Admissió de noves edificacions i activitats en aquest veïnat.
5. Possibilitat d’incloure aquest veïnat en una delimitació de sòl urbà.
TERCER: L’avantprojecte vulnera manifestament la delimitació i normativa
aprovades pel Pla Especial de Delimitació Definitiva i de Protecció del Medi Natural
i del Paisatge de les Gavarres.
En concret, s’observen, de forma merament enunciativa, les vulneracions del Pla
Especial de Delimitació Definitiva i de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de
les Gavarres següents:
1. Delimitació.
2. Admissió de noves edificacions i activitats en tot l’àmbit: L’article 20.3 del Pla
Especial de Delimitació Definitiva i de Protecció del Medi Natural i del Paisatge
de les Gavarres permet en terrenys no forestals “les edificacions vinculades als
usos agraris i, excepcionalment, als altres usos de caràcter no agrari admesos
en aquest article. En qualsevol cas, cal que l’edificació es faci en una parcel.la
coincident, com a mínim, amb la unitat mínima de conreu a què fa referència
l’article 9. Aquesta darrera condició podrà ser adaptada pel planejament
urbanístic a la realitat física i jurídica dels terrenys quan es tracti d’assentaments
històrics constituïts per agrupacions d’habitatges rurals.”
QUART: L’avantprojecte fa contínues remissions concretes al Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, oblidant que no només poden ésser renumerats els articles citats
sinó que el mateix Text Refós de la Llei d’Urbanisme pot ser derogat i substituït per
una altra llei. Serien preferibles remissions genèriques a la legislació urbanística
vigent en cada moment.
CINQUÈ: En quant als usos i activitats en sòl no urbanitzable, l’avantprojecte és
fins i tot més restrictiu que la vigent legislació urbanística, que ja tothom considera
prou restrictiva.
SISÈ: L’avantprojecte prohibeix les energies renovables, circumstància que no és
convenient ni oportuna per la seva necessitat i sostenibilitat i per la possibilitat de
poder instal.lar plaques solars en clarianes situades en zona forestal, la situació
més idònia per evitar el seu impacte paisatgístic.
SETÈ: L’avantprojecte no té en compte que el vigent Pla General d’ordenació
Urbana de Corçà, que no té en compte en cap moment, va entrar en vigor abans
de l’entrada en vigor de la Llei d’Urbanisme i que, per tant, en el municipi de Corçà
és d’aplicació la seva disposició transitòria 15a.
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3/2014.- Relació de Llocs de Treball i Plantilla del Personal (Exercici del
2014): 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 2014; 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 2014 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.

AJUNTAMENT DE CORÇÀ
PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ 1/2014
ORDINÀRIA
30 DE GENER DEL 2014
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
Denominació: Netejador - 1
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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 2014 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
Grup: A2.
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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: 1.
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: 0.
Denominació: Dinamitzador Cultural
Grup: C2.
Dedicació: 60 %.
Número de places: 1.
Número de places vacants: 0.
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4/2014.- Pressupost General (Exercici del 2014): Aprovació Inicial.- Vist el
Projecte de Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici del 2014; 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 2014.
SEGON: Aprovar, inicialment i sense esmenes, l’Estat d’Ingressos del Pressupost
General d’aquesta Corporació per a l’exercici del 2014 amb el resum de capítols
següent:
Capítol I .......................................................................................... 406.000,00 €
Capítol II ........................................................................................... 35.000,00 €
Capítol III ....................................................................................... 173.500,00 €
Capítol IV ........................................................................................ 291.000,00 €
Capítol V ........................................................................................... 60.500,00 €
Capítol VI .......................................................................................... 48.000,00 €
Capítol VII ......................................................................................... 56.000,00 €
Capítol VIII ................................................................................................. 0,00 €
Capítol IX ................................................................................................... 0,00 €
Total General de l’Estat d'Ingressos............................................ 1.070.000,00 €
Total d’Ingressos Ordinaris............................................................. 965.000,00 €
Total d’Ingressos d'Inversions ........................................................ 105.000,00 €
TERCER: Aprovar, inicialment i sense esmenes, l’Estat de Despeses del
Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici del 2014 amb el resum
de capítols i àrees següent:
Capítol I .......................................................................................... 286.388,04 €
Capítol II ......................................................................................... 483.611,96 €
Capítol III ............................................................................................ 6.000,00 €
Capítol IV .......................................................................................... 69.000,00 €
Capítol VI ........................................................................................ 154.000,00 €
Capítol VII .................................................................................................. 0,00 €
Capítol VIII ................................................................................................. 0,00 €
Capítol IX .......................................................................................... 71.000,00 €
Àrea 1 ............................................................................................. 327.461,65 €
Àrea 2 ............................................................................................... 72.000,00 €
Àrea 3 ............................................................................................. 225.735,35 €
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Àrea 4 ............................................................................................... 44.000,00 €
Àrea 9 ............................................................................................. 323.803,00 €
Àrea 0 ............................................................................................... 77.000,00 €
Total General de l’Estat de Despeses ......................................... 1.070.000,00 €
Total de Despeses Ordinàries ........................................................ 845.000,00 €
Total de Despeses d'Inversions ..................................................... 225.000,00 €
QUART: Aprovar, inicialment i sense esmenes, les Bases d’Execució del
Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici del 2014 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.
Base 8a.- El personal laboral tindrà els mateixos drets i obligacions que el personal
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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.
5/2014.- Convenis amb la Generalitat de Catalunya (Llar d’Infants):
Aprovació.- Vist el Projecte de Conveni per a la Creació d’una Llar d’Infants
Pública de Titularitat Municipal tramesa pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya; atès que aquesta Corporació considera necessari i
conveni el seu atorgament; vista la Llei Orgànica d’Educació; vista la Llei
d’Educació; i vist el Decret 282/2006 de 4 de juliol, modificat pel Decret 101/2010,
de 3 d’agost; s’acorda:
PRIMER: Aprovar la part expositiva del Projecte de Conveni per a la Creació d’una
Llar d’Infants Pública de Titularitat Municipal tramesa pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el text següent:
1. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació regula, al títol IV, el Servei
d’Educació de Catalunya, determina el seu abast i sosteniment i atribueix al
Departament d’Ensenyament la competència per determinar, mitjançant la
programació de l’oferta educativa, les necessitats d’escolarització que ha de
satisfer. Per la seva banda, l’article 159.2 atribueix als ens locals competència per
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crear centres propis, per mitjà de conveni amb el Departament, d’acord amb la
programació.
2. Per la seva banda la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació, al capítol I
del Títol I, estableix l’educació infantil com l’etapa educativa de caràcter voluntari
que s’adreça a infants menors de sis anys i s’ordena en dos cicles el primer dels
quals comprèn fins als tres anys d’edat.
3. El finançament d’aquesta etapa educativa el determina l’article 198 de la Llei
12/2009 quan estableix que s’efectuarà d’acord amb la programació i els requisits
que s’hagin establert prèviament i preferentment per satisfer l’escolarització
d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desafavorits i en zones rurals.
4. En aquest marc l'Ajuntament de Corçà ha sol·licitat, d’acord amb la competència
que li atribueix l’article 159.2 de la Llei 12/2009, la creació d’una llar d'infants
pública de titularitat municipal la qual s’ubicarà a Corçà (Baix Empordà), avinguda
Caramany número 4.
5. L'Ajuntament, com a titular del centre, manifesta:
a) Que disposa d’un títol jurídic suficient que li atribueix el dret d’ús sobre l’edifici i
les instal·lacions que configuren el centre.
b) Que l’edifici i les instal·lacions que integren el centre compleixen els requisits de
funcionalitat d’utilització i d’accessibilitat, seguretat estructural i en cas d’incendi,
prevenció d’accidents, habitabilitat, higiene i salubritat, protecció davant del soroll i
d’estalvi energètic exigits per la normativa vigent, disposa de la documentació que
ho acredita i es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de
l’activitat.
c) Que la distribució i l’ús dels espais del centre és el que consta en els plànols que
formen part, com annex, de la Resolució de 17 de maig de 2013 del Director
General de Centres Públics d’aprovació del projecte de centre.
6. Per la seva banda el Departament d’Ensenyament, com administració educativa
competent, manifesta:
a) Que la configuració dels espais i les instal·lacions que s’indiquen a la
manifestació 5.c, compleixen els requisits, que com a mínims, concreta el Decret
282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els
requisits dels centres, modificat pel Decret 101/2010, de 3 d’agost.
b) Que de conformitat amb el que determina l’article 44.4 de la Llei 12/2009
d’Educació, l’oferta de llocs escolars i ensenyaments que comporta la creació
d’aquest centre es correspon amb la programació de l’oferta educativa vigent.
c) Que el sosteniment del centre s’efectuarà, pel que respecta a l’administració de
la Generalitat, de conformitat amb l’article 42.3 de la Llei 12/2009, segons el que
estableixi, per a cada any, el seu pressupost i, si s’escau, els convenis subscrits
entre aquesta i l’Administració local.
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SEGON: Aprovar la part dispositiva del Projecte de Conveni per a la Creació d’una
Llar d’Infants Pública de Titularitat Municipal tramesa pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el text següent:
1. Es crea el centre de primer cicle d’educació infantil que s’assenyala, el qual té
les característiques que s’indiquen:
Codi de centre: 17010402.
Denominació genèrica: Llar d'Infants Pública.
Denomianció específica: Municipal “La Bòbila”.
Ubicació: Corçà (Baix Empordà), avinguda de Caramany número 4.
Titular: Ajuntament de Corçà.
NIF del titular: P1706200A.
Ensenyaments autoritzats: Primer cicle d’educació infantil.
Capacitat màxima simultània: 2 aules i 30 alumnes, sense perjudici que el centre
estableixi una distribució diferent d’acord amb l’article 12.2 del Decret 282/2006,
respectant en tot cas les superfícies per alumne que preveu l’article 13 del mateix
Decret.
2. L'ens titular comunicarà al Departament d'Ensenyament, als efectes de la seva
anotació en el Registre de centres docents, qualsevol modificació en la
denominació del centre o en la seva adreça, sempre que aquesta no provingui
d’una modificació de la ubicació. El trasllat del centre, en tot cas, o la modificació
de la seva configuració, si aquesta afecta als espais que regula el Decret
282/2006, modificat pel Decret 101/2010, o als ensenyaments que imparteix,
comportaran la modificació del present conveni.
3. L’admissió d’alumnes al centre s’efectuarà d’acord amb la normativa que
determini el Departament d’Ensenyament.
4. La signatura d’aquest Conveni no comporta, per part del Departament
d’Ensenyament, transferència de recursos ni compromís de despesa o
finançament.
5. El personal docent i tècnic del centre ha de disposar de les titulacions
acadèmiques requerides en la normativa vigent per als centres de primer cicle
d’educació infantil.
6. Amb independència que la prestació del servei el gestioni l’Ajuntament,
directament o indirectament, aquesta entitat es responsabilitza del compliment de
totes les obligacions inherents al titular d’un centre educatiu de titularitat pública.
7. El que disposa aquest conveni s’inscriurà en el Registre de Centres Docents.
8. La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura, amb
efectes des del 7 de gener de 2014. La durada és indefinida.
9. Són causes de resolució d’aquest conveni les següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts.
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c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts
sorgides de circumstàncies imprevistes.
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent.
10. Les qüestions litigioses sobre interpretació, modificació, resolució i els efectes
d’aquest conveni que no es puguin resoldre de mutu acord les ha de resoldre la
jurisdicció contenciosa administrativa.
TERCER: Facultar la Sra. Alcaldessa-Presidenta Maria Carme Güell Parnau per a
la signatura del Projecte de Conveni per a la Creació d’una Llar d’Infants Pública
de Titularitat Municipal tramesa pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i, en general, per a la plena execució d’aquests acords.
Prèvia declaració d’urgència, es pren l’acord següent:
6/2014.- Recursos Contenciosos Administratius (Agència Catalana de
l’Aigua): Compareixença i Designació de Lletrats i Procuradors.- Vist l’ofici de
21 de gener proppassat del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona
comunicant a aquesta Corporació la incoació de les actuacions de Recurs Ordinari
número 29/2014 per la interposició per l’Agència Catalana de l’Aigua de Recurs
Contenciós Administratiu contra l’acord número 20/2013, de 29 d’agost, del Ple
d’aquesta Corporació; vista la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa; i
vist el Reglament de la Cooperació Jurídica Local de la Diputació de Girona;
s’acorda:
PRIMER: Comparèixer com a administració demandada davant el Jutjat
Contenciós Administratiu número 3 de Girona en les actuacions de Recurs Ordinari
número 29/2014, incoades per la interposició per l’Agència Catalana de l’Aigua de
Recurs Contenciós Administratiu contra l’acord número 20/2013, de 29 d’agost, del
Ple d’aquesta Corporació.
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.
En l’apartat de precs i preguntes no es produeix cap intervenció.
A dos quarts d’onze de la nit i no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la
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sessió i aquesta acta que signen la Sra. Alcaldessa-Presidenta i jo, el Secretari,
que en dono fe.

