AJUNTAMENT DE CORÇÀ
PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ 3/2014
ORDINÀRIA
24 D’ABRIL DEL 2014
ACTA
Corçà, vint-i-quatre d’abril del dos mil catorze.
A les 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 15 d’abril, 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,
Conrad Font Verdaguer i Antoni Cabello Reyes.
Excusa la seva assistència el Regidor Sra. 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 27 de febrer.
Seguidament, es prenen per unanimitat els acords següents:
11/2014.- Terme Municipal (Delimitació amb el Municipi d’Ullastret):
Aprovació d’una Esmena a l’Acta de les Operacions de Delimitació.- Vista
l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els municipis d’Ullastret i
Corçà atorgada el dia 10 d’abril proppassat per les comissions municipals i pels
representants de la Generalitat de Catalunya; vist l’acord número 34/2010, de 28
d’octubre, del Ple d’aquesta Corporació d’aprovació de l’acta de les operacions de
delimitació entre els municipis d’Ullastret i Corçà, atorgada el dia 5 d’octubre del
2010 per les comissions municipals i pels representants de la Generalitat de
Catalunya; vist l’acord número 19/2013, de 29 d’agost, del Ple d’aquesta
Corporació d’aprovació d’una esmena a l’acta de les operacions de delimitació
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entre els municipis d’Ullastret i Corçà, atorgada el dia 16 d’abril del 2013 per les
comissions municipals i pels representants de la Generalitat de Catalunya; atès
que, des d’aleshores, s’ha observat una errada material en la descripció de la fita
setena; i vistos els articles 27 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre;
s’acorda aprovar sense reserves ni condicions l’esmena a l’acta de les operacions
de delimitació entre els municipis d’Ullastret i Corçà atorgada el dia 10 d’abril
proppassat per les comissions municipals i pels representants de la Generalitat de
Catalunya.
12/2014.- Ordenança Fiscal número 2.2, reguladora de la Taxa per l’Ocupació
de Terrenys d’Ús Públic Local amb Elements de Caràcter no Permanent
(Modificacions Puntuals): Aprovació Provisional.- Vista l’Ordenança Fiscal
números 2.2, reguladora de la Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic Local
amb Elements de Caràcter no Permanent; atesa la necessitat i conveniència de
fixar un únic 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 4t 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:
“1. Seran d’aplicació a aquesta taxa les exempcions contemplades en l’article 21.2
del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i la resta d’exempcions que
s’estableixin per normes amb caràcter de llei formal.
2. El Ple de l’Ajuntament de Corçà podrà fixar una bonificació de fins al cent per
cent de les tarifes resultants de les ocupacions derivades de parades de venda en
fires i mercats periòdics o ocasionals organitzats per l’Ajuntament de Corçà per a la
promoció del municipi.
3. Es fixa una bonificació del cent per cent de les tarifes resultants de les
ocupacions derivades de parades de venda en la Fira de la Mascota i l’Animal de
Companyia i en el Mercat Periòdic Mensual de Productes i Serveis Ecològics
Locals i Comarcals. ”
SEGON: 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 seran les següents:
A. Materials i/o elements de la construcció, per cada m2 i dia................. 1,00 €
B. Parades de venda, per cada m2 i dia................................................... 1,00 €
C. Atraccions i/o circs, per cada m2 i dia .................................................. 1,00 €
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D. Taules i/o cadires, per cada m2 i dia.................................................... 1,00 €
E. Molls de càrrega i/o descàrrega de vehicles, per cada m2 i dia .......... 1,00 €
F. Cartells, pancartes i/o banderoles, per cada m2 i dia .......................... 0,10 €
G. Tancaments de via pública, per cada m2 i dia ..................................... 1,00 €
H. Rodatge cinematogràfic, per cada dia.............................................. 500,00 €
I. 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,
amb una durada mínima d’1 dia.
3. Per als molls de càrrega i/o descàrrega de vehicles, l’ocupació es computarà per
a tots els dies naturals excepte els festius, amb una durada mínima d’1 dia.
4. En les ocupacions previstes en els apartats A, B, C, D i I es considerarà com a
superfície ocupada la projecció ortogonal sobre el sòl de tots els elements fixos i
mòbils, amb una superfície mínima d’1 m2.
5. En les ocupacions per molls de càrrega i/o descàrrega de vehicles es
considerarà com a superfície ocupada la resultant de la façana total del moll i
l’amplada total de la vorera més dos metres i trenta centímetres d’amplada de la
calçada, amb una superfície mínima d’1 m2.
6. En les ocupacions amb cartells, pancartes i/o banderoles es considerarà com a
superfície ocupada la superfície total de tots els cartells, pancartes i/o banderoles,
amb una superfície mínima d’1 m2.
7. En les ocupacions per tancaments de via pública es considerarà com a
superfície ocupada la superfície total de calçada i vorera subjecta a tancament.
8. Es fixen per a totes les ocupacions, excepte per als cartells, pancartes i/o
banderoles i per al rodatge cinematogràfic, segons la superfície ocupada, els
descomptes següents:
De 10,01 m2 fins a 20,00 m2 ......................................................... 10,00 %
De 20,01 m2 fins a 50,00 m2 ......................................................... 20,00 %
De 50,01 m2 fins a 100,00 m2 ....................................................... 30,00 %
De 100,01 m2 fins a 200,00 m2 ..................................................... 40,00 %
De 200,01 m2 fins a 500,00 m2 ..................................................... 50,00 %
De 500,01 m2 fins a 1.000,00 m2 .................................................. 60,00 %
Més de 1.000,00 m2 ...................................................................... 70,00 %”
13/2014.- Reglament de Serveis número 1, regulador del Servei de Cementiri
Municipal (Modificació Puntual número 2): Aprovació Inicial.- Vist el
Reglament de Serveis número 1, regulador del Servei de Cementiri Municipal; atès
que l’article 12è d’aquest reglament estableix un ordre per a l’adjudicació de les
concessions funeràries, circumstància que dificulta l’agrupació de les concessions
d’un mateix titular o de titulars units per vincles familiars; i vist l’article 178 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; s’acorda aprovar
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inicialment la modificació íntegra de l’article 12.1 del Reglament de Serveis número
1, regulador del Servei de Cementiri Municipal, pel text següent:
“1. La Comissió de Govern, a petició dels interessats, adjudicarà les concessions
funeràries.”
Prèvia declaració d’urgència, es prenen els acords següents:
14/2014.- Fitxers amb Dades de Caràcter Personal (Modificació / Creació):
Aprovació.- Vist l’acord número 1/2014, de 30 de gener, del Ple d’aquesta
Corporació d’aprovació inicial de la modificació dels quatre fitxers amb dades de
caràcter personal de Clients i Proveïdors (Proveïdors), Padró d’Habitants, Registre
de Correspondència i Nòmina del Personal (Nòmina i Laboral) i d’aprovació inicial
de la creació dels sis fitxers amb dades de caràcter personal de Gestió Tributària i
Recaptació, Gestió del Cementiri, Usuaris del Servei d’Abastament d’Aigua, Bústia
de Suggeriments, Queixes i Reclamacions, Activitats Culturals i de Lleure i
Registre de Correspondència del Registre Civil; vista la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; atès que durant el
termini d’informació pública de trenta dies convocat a l’efecte no s’han presentat
suggeriments, al·legacions ni reclamacions de cap mena; 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: Aprovar definitivament la modificació de les denominacions i les
descripcions dels quatre fitxers amb dades de caràcter personal que tot seguit 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.
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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,
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: Aprovar definitivament la creació dels sis fitxers amb dades de caràcter
personal que tot seguit 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
TERCER: Fer constar que l’Ajuntament de Corçà és el responsable dels deu fitxers
amb dades de caràcter personal relacionats, que aplicarà la normativa vigent i el
Document de Seguretat en funció del nivell de seguretat de cada fitxer i que
adoptarà les mesures de gestió i organitzatives que siguin necessàries per garantir
la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal i els
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, que els interessats podran
exercitar davant l’Ajuntament de Corçà o davant el concessionari del servei, si
procedís.
15/2014.- Pla General d’Ordenació Urbana (Projecte de Modificació Puntual
número 22): Aprovació Provisional.- Vist l’acord número 11/2013, de 4 d’abril,
del Ple d’aquesta Corporació d’aprovació inicial, sense prescripcions puntuals, del
Projecte de Modificació Puntual número 22 del Pla General d’Ordenació Urbana
d’aquest municipi, promogut per aquesta Corporació i redactat per l’arquitecte
Antoni Aguilar Piera; atès que durant el termini d’informació pública de quarantacinc dies convocat a l’efecte no s’han presentat suggeriments, al·legacions ni
reclamacions de cap mena; vist l’informe emès el dia 10 de juliol del 2013 per
l’Agència Catalana de l’Aigua; vist l’informe emès per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en la sessió celebrada el dia 21 de novembre del 2013; vist
el Primer Text Refós del Projecte de Modificació Puntual número 22 del Pla
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General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi redactat per l’arquitecte Antoni
Aguilar Piera; atès que aquest document incorpora les prescripcions derivades dels
referits informes; vista la Resolució de 21 de gener proppassat de la Direcció
General de Polítiques Ambientals d’aprovació de la Memòria Ambiental del
Projecte de Modificació Puntual número 22 del Pla General d’Ordenació Urbana
d’aquest municipi; vistos els articles 96, següents i concordants, del Text Refós de
la Llei d’Urbanisme; vistos els articles 117 i 118 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme; i vistos els articles 14 i següents de la Llei d’Avaluació Ambiental de
Plans i Programes; s’acorda aprovar, provisionalment i sense prescripcions
puntuals, el Primer Text Refós del Projecte de Modificació Puntual número 22 del
Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi redactat per l’arquitecte Antoni
Aguilar Piera.
16/2014.- Pressupost Municipal (Exercici del 2014): Aprovació Definitiva.- Vist
l’acord número 4/2014, de 30 de gener, del Ple d’aquesta Corporació, d’aprovació
inicial del Projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici del 2014; atès que
durant el termini d’informació pública de vint dies convocat a l’efecte no s’han
presentat reclamacions de cap mena; i vistos els articles 168 i següents del Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals; s’acorda aprovar, definitivament i sense
esmenes, el Projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici del 2014.
En l’apartat de precs i preguntes no es produeix cap intervenció.
A les 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.

