Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Núm.: 01/2015
Data: 17 de febrer de 2015
Horari: de 19:15 a 20:25 hores
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà
Caràcter: Ordinari
Hi assisteixen:
Roser Bagué Paretas, alcaldessa
Josep Ferrer Vilavella, regidor
Marc Resta Maurici, regidor
Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora
Daniela Israel Wilson, regidora
Isabel Juncosa Gurguí, regidora
Genís Casademont Alabau, regidor
Amb veu i sense vot:
Pere Servià Pericay, secretari
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat.
2. Informacions d’alcaldia.
No hi ha informacions d’alcaldia.
3. Decrets d’alcaldia.
D’acord amb el que preveu l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldia dona
compte dels següents decrets:
 Decret 86/2014, de 5 de novembre, de concessió de llicència urbanística per fer dos
coberts oberts pels 4 costats de 3m x 7m, a la finca parcel·la 158 del polígon 3, de la
Tallada.
 Decret 87/2014, de 25 de novembre, d’encàrrec a l’organisme autònom Xarxa Local de
Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport
comptable de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, que inclou la utilització, el
manteniment i actualització de les eines informàtiques de comptabilitat.
 Decret 88/2014, de 26 de novembre, de requeriment d’informe al secretari interventor
sobre els tràmits a seguir per una reclamació de responsabilitat patrimonial.
 Decret 89/2014, de 27 de novembre, d’inici d’expedient de reclamació de
responsabilitat patrimonial.
 Decret 90/2014, d’ú de novembre, de reconeixement de triennis al personal de
l’Ajuntament.
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Decret 91/2014, de 3 de desembre, de concessió d’un ajut extraordinari per atendre
despeses d’interès públic del casal de Tor.
Decret 92/2014, de 9 de desembre, de concessió de llicència urbanística per fer un
tancament lateral amb toldos a l’Empordanet.
Decret 93/2014, de 9 de desembre, de concessió de llicència urbanística pel projecte
de millora agrícola de la parcel·la 21 del polígon 7 de rústica de la Tallada.
Decret 94/2014, de 9 de desembre, de concessió de llicència urbanística per
construcció d’un muret de pedra i enllosat de paviment per enjardinament al carrer
del Pla, 2, de Tor.
Decret 95/2014, de 9 de desembre, de concessió de pròrroga de llicència urbanística
per projecte de millora de finca agrícola a la parcel·la 110 i part de la 109 del polígon 7
de rústica de la Tallada.
Decret 96/2014, de 9 de desembre, de concessió de pròrroga del termini per iniciar les
obres de la llicència urbanística presentada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, pel
projecte de línia de 110Kv SE Juià Bellcaire en el pas pel terme municipal de la Tallada
d’Empordà.
Decret 97/2014, de 15 de desembre, de requeriment a l’empresa Excavacions J.
Peraferrer, SL que presenti documentació i aclariments relatius al material i
procediment utilitzat per a l’arranjament del camí del mas de les flors de la Tallada.
Decret 98/2014, de 15 de desembre, d’aprovació de la liquidació definitiva del
contracte de concessió del servei d’abastament d’aigua potable entre l’Ajuntament i
Sorea, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 30.164,37 euros.
Decret 99/2014, de 15 de desembre, de comunicació a la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones de Girona de les dades per obtenir la freqüència
sol·licitada pel telecontrol de l’aigua.
Decret 1/2015, de 7 de gener, de prorroga del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici
2014.
Decret 2/2015, de 12 de gener, de nomenament alcalde accidental de l’Ajuntament de
la Tallada al primer tinent d’alcalde, Sr. Josep Ferrer Vilavella durant els dies 13 de
gener a 11 de febrer de 2015.
Decret 3/2015, de 12 de gener, de convocatòria de junta de govern.
Decret 4/2015, de 27 de gener, d’aprovació inicial del pla especial urbanístic àrea
d’estacionament d’estança limitada de caravanes i autocaravanes a la Tallada
d’Empordà.
Decret 5/2015, de 28 de gener, d’abonament als treballadors públics de l’Ajuntament
de la Tallada d’Empordà de la part de paga extraordinària del mes de desembre de
2012 que no van cobrar, en la quantia prevista a la disposició addicional dotzena de la
llei de pressupostos generals de l’estat per a l’exercici 2015 (BOE de 30 de desembre
de 2014).
Decret 6/2015, de 2 de febrer, de concessió de la llicència de segregació de la part de
finca rústica de la urbana a la parcel·la cadastral 17207A002001380000EL, situada al
nucli de Marenyà.
Decret 7/2015, de 2 de febrer, d’informe favorable de la llicència de segregació d’una
total superfície de 13.203 metres quadrats a practicar de la finca inscrita al registre de
la propietat de Girona número 1, tom 3628, llibre 23, finca registral 70.
Decret 8/2015, de 3 de febrer, de concessió de llicència urbanística per obertura de
balconera al Carrer Ponent, 2, de la Tallada.
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Decret 9/2015, de 12 de febrer, de convocatòria de sessió plenària ordinària que
celebrarà el ple d’aquest ajuntament el proper dimarts, dia 17 de febrer de 2015.

4. Aprovació del pressupost de l’Ajuntament de la Tallada per l’exercici 2015.
Vist que l’alcaldessa de l’Ajuntament de la Tallada ha elaborat el pressupost per a l’exercici
2015.
Atès que a l’expedient hi figuren els informes favorables de secretaria i d’intervenció.
Atès el que disposen els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD
500/90 i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2015, amb una previsió d’ingressos
de 627.695,68 euros, i una previsió de despeses de 627.695,68 euros.
2. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
5. Donar compte dels informes de tancament de l’exercici tramesos a l’Estat.
En aquest apartat es dona compte dels informes tramesos a l’Estat referents al quart trimestre
de l’exercici 2014. Els informes reflecteixen la situació de l’Ajuntament respecte el període mig
de pagament als proveïdors, el grau d’execució del pressupost d’ingressos i despeses, i les
dades sobre el grau de compliment de la llei de morositat.
Segons les dades trameses per l’Ajuntament, es dona compliment a la regla de despesa, a la
llei d’estabilitat pressupostària, a la llei de morositat respecte el capítol II de despeses, i
s’incompleix respecte una factura d’inversió, tot i que a data d’avui aquesta factura ja es troba
pagada.
6. Adhesió al Pla Agrupat 2015, dins al marc de l’acord de formació per a l’ocupació de les
administracions públiques.
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona
promouen des del 1996 un Pla agrupat de formació contínua pel personal funcionari i laboral
de l’administració local.
Aquest Pla està emmarcat dins dels Acords de la Formación para el Empleo en
las Administraciones Públicas (AFEDAP) i compta amb la col·laboració de les organitzacions
sindicals CCOO, UGT i CSiF.
La finalitat d’aquest pla és la de promoure i fer arribar la formació a tots els ajuntaments i
consells comarcals de Catalunya, donant resposta a les seves necessitats formatives, ja que
entenem que la formació té un paper fonamental que permet desenvolupar les competències
professionals de les persones que integren l’administració local i així millorar els nostres
serveis públics.
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A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Adherir-se al pla agrupat de formació contínua 2015.
Segon.- Trametre el formulari d’adhesió a l’ACM.
7. Declaració de compatibilitat del treballador PSP.
Vista la instància presentada pel treballador PSP, en la qual manifesta que vol compatibilitzar
la seva feina en aquest Ajuntament amb la seva activitat privada com a advocat.
Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades,
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi
coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer. Autoritzar al Sr. PSP la compatibilitat de l’activitat privada d’advocat per compte propi,
amb una dedicació de 18 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball assignada
en aquest ajuntament, amb la que desenvolupa com a funcionari de la plantilla d’aquest
ajuntament, categoria tècnic d’administració general.
Segon. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
 si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència,
 si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui
per raó del càrrec,
 si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
Tercer. El Sr. PSP està obligat a posar en coneixement d’aquest ajuntament qualsevol
modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, així com quant
al règim de cotitzacions.
8. Aprovació de la creació d’un fitxer de dades de caràcter personal.
L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà requereix per a l’exercici de les seves funcions i el
compliment de les seves obligacions legals, tractar dades de caràcter personal dels habitants
del municipi i d’altres persones amb les que es relaciona o a les que ofereix serveis, així com
dades del seu propi personal.
La creació, modificació o supressió de fitxers de les administracions públiques per al
tractament de dades té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que l’acord de creació,
modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició general publicada
posteriorment en diari oficial.
Els fitxers es regiran per la normativa vigent en matèria de protecció de dades, règim jurídic de
les administracions públiques i procediment administratiu, règim local, així com per la Llei
10/2001 d’arxius i documents i la resta de normes legals i reglamentàries que els siguin
aplicables.
L’Ajuntament de la Tallada ha assumit com a servei propi l’abastament domiciliari d’aigua
potable.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

www.latallada.cat

Email: ajuntament@latallada.cat

Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

pRrimer.- Aprovar, amb caràcter inicial, la creació del fitxer amb dades de caràcter personal de
titularitat d'aquesta Corporació, consistent en la base de dades dels abonats al servei d’aigua
potable de la Tallada.
Segon.- Es sotmet aquest acord d'aprovació inicial a informació pública mitjançant anunci al
BOP de Girona per tal que les persones que es considerin afectades puguin presentar les
al·legacions i reclamacions que creguin convenients. En cas de no presentació d’al·legacions
durant el termini d’informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindria definitiu sense
cap més tràmit.
9. Proposta de renovació del conveni amb l’Agència de Protecció de la Salut pels anys 2015 a
2018. L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament per a la
prestació dels serveis mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen a
l’annex d’aquest conveni. L’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats esmentades
expressament en l’annex d’aquest conveni.
Les activitats que es relacionen a l’annex són activitats d’assessorament i suport juridicotècnic i
d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT han de prestar a l’Ajuntament sense que
aquests serveis comportin cap contraprestació econòmica a l’ens local, de conformitat amb la
lletra b) del pacte quart del Conveni Marc subscrit el dia 2 de juliol de 2013 entre l’ASPCAT,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
1. Aprovar la proposta de conveni entre l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de La
Tallada d’Empordà, per a la prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de
competència locals.
2. Trametre certificació d’aquest acord a l’Agència de Protecció de la Salut.
10. Precs i preguntes.
No n’hi ha.
S’aixeca la sessió.
Certifica

Vist-i-plau,
Compleixi’s

El secretari

L’alcaldessa
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