ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 8/11/2016

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2016000008
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 8 de novembre de 2016
Hora d’inici: 19:30:00 h
Hora de fi: 20:15:00h
Lloc: sala de juntes. Despatx Alcaldia.
Hi assisteixen:
Josep Ferrer Vilavella, alcalde
Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora
Elisabeth Cruz Lozano, regidora
Antoni Fernàndez Sandoval, regidor
Ultano Gómez Ponsetí, regidor
Han excusat la seva presència:
Irene Gerónimo i Vilella, regidora
Jordi Colomé i Garcia, regidor
Assistits per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas.ORDRE DEL DIA
Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la
sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Es proposa l’aprovació de les actes corresponents al Ple ordinari del dia 28 de juliol i el del Ple
extraordinari de 26 de setembre.
Revisades les actas, els regidors presents, per unanimitat, n’acorden l’aprovació, i se n’acorda
igualment la remissió a la Subdelegació del Govern a Girona i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya a través de EACAT.
2.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Núm. Decret:

Descripció:

34/2016
35/2016
36/2016
37/2016
38/2016
39/2016
40/2016
41/2016
42/2016
43/2016
44/2016
45/2016
46/2016
47/2016
48/2016
49/2016

Delegació de funcions d’Alcaldia al Ple de 28 de juliol
Gratificació per hores extraordinàries Secretària.
Contractació Monitor casal d’Estiu Arnau Pons
Gratificació per hores extraordinàries Auxiliar administrativa.
Convocatòria Ple extraordinari de 26 de setembre.
Convocatòria Junta de Govern Local de 20 de setembre.
Modificació de Crèdit 3/2016
Convocatòria Junta de Govern Local de 11 d’octubre.
Denegant llicència obres Escala exterior a Canet. Carrer Major,8.
Sol·licitud subvenció participació ciutadana a la Diputació de Girona.
Convocatòria Junta de Govern Local de 27 d’octubre
Incoació expedient ordenances fiscals 2017.
Modificació de crèdit 2/2016 Reconeixement extrajudicial de crèdits.
Modificació de crèdit 1/2016 traspàs entre partides.
Modificació cartipàs municipal.
Convocatòria Ple de 8 de novembre.

3.0.- ACORD ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ A L’ASSOCIACIÓ DE
MICROPOBLES DE CATALUNYA ( EXP. 184 /2016).
Atès que en data 29 de març de 2008 es va constituir l’Associació de Micropobles de
Catalunya;
Atès que l’Associació de Micropobles de Catalunya és una entitat sense afany de lucre, que
vol donar una veu conjunta als pobles de Catalunya, amb població de menys de 500
habitants;
Atès que aquesta acció ha de servir per a millorar la capacitat de gestió dels
ajuntaments i per a millorar la qualitat de vida dels seus habitants;
Atès que aquesta entitat pretén comunicar i posar en evidència totes aquelles
dificultats que comporten el fet d’haver de gestionar un ajuntament amb tots els deures,
però amb mitjans deficients. I amb l’objectiu de fer entendre als governs, legisladors, grans
companyies de serveis i altres instàncies, que el principi de subsidiarietat on més
adequadament s’ha d’aplicar és precisament en els micropobles, i s’ha d’aplicar amb
rigor perquè les persones que hi viuen puguin tenir garantida la igualtat d’oportunitats;
El Ple , per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- Adherir-se a l’Associació de Micropobles de Catalunya, com a membre de la
mateixa i passar a formar-ne part, des del moment de la comunicació del present acord,
com a soci de ple dret.
SEGON.- Facultar al senyor alcalde president per a la signatura i realització dels tràmits
necessaris per a l’execució d’aquest acord.

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Associació de Micropobles de Catalunya, als efectes
corresponents.

4.0.- ACORD APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE LA
TALLADA D’EMPORDÀ PER L’EXERCICI 2017.
Aquesta Corporació pretén aprovar les ordenances fiscals del municipi de la Tallada d’Empordà per
a l’exercici 2017, d’acord amb el que estableix l’article 15 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.
La Secretària Interventora ha elaborat una proposta d’ordenances fiscals i els corresponents
estudis de costos.
El Ple, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-Ordenança núm 6. reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable.
-Ordenança núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus.
-Ordenança núm.9 reguladora de les taxes per la prestació de serveis de competència municipal.
-Ordenança núm.11 reguladora pel servei d’entrades de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena,
i utilització de la via pública.
-Ordenança núm.15 reguladora de la taxa per la utilització de la piscina municipal, les
instal·lacions i el material municipals.
SEGON.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen s’han
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des
del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província de Girona,
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals, es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entraran en vigor el dia 1 de gener de
2017.”
5.0.- ACORD D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2016 PER HABILITACIONS I
SUPLEMENTS DE CRÈDITS.
EXP. NÚM: 246/2016
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les
quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient, o no existeix
crèdit, i tenint en compte que aquestes despeses es finançaràn amb baixes de partides de
despeses consignades.

Vist l’informe del Secretari Interventor de l’Ajuntament.
El Ple, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2016, en la modalitat
d’habilitacions i suplements de crèdits, d’acord amb el detall següent:
HABILITACIONS:
Partida

Nom

Import

01/920/62600

Equipament informàtic

1.259,01

01/920/63300

Mobiliari urbà i senyals

3.500,00

01/920/62300

Remolc

1.815,00

TOTAL HABILITACIONS

6.574,01

TOTAL HABILITACIONS: 6.574,01
SUPLEMENTS:
Partida

Nom

Import

27/1610/63102

Inversions servei aigua

9.354,56

TOTAL SUPLEMENTS

9.354,56

TOTAL SUPLEMENTS: 9.354,56
TOTAL HABILITACIONS I SUPLEMENTS: 15.928,57
FINANÇAMENT:
BAIXES DE PARTIDES:
Partida

Nom

01/450/62100

Inversions generals

01/450/62200

Altres inversions diverses
TOTAL BAIXES

Import
11.008,85
4.919,72
15.928,57

TOTAL BAIXES: 15.928,57
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.

6.0.- ACORD D’ADHESIO AL CONSORCI DEL TRANSPORT PUBLIC AREA DE GIRONA
El Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, és una
entitat de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis que es crea a l’empara del
que disposen l’article 20 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat El Consorci del
Transport públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat(ATMG), és integrat per
la Generalitat de Catalunya, Consells Comarcals i Ajuntaments de les comarques Gironines.
El Consorci té com a finalitat coordinar el sistema de transport públic de viatgers a les
comarques del Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i
la Garrotxa. De la mateixa manera, entre la resta de finalitats del Consorci cal destacar
l’elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l’establiment de
programes d’explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats que els presten,
així com l’elaboració de propostes per a la planificació de les infraestructures de transport
públic, i dels plans directors de mobilitat.
Atès que l’ATM inclou un sistema tarifari integrat que contribueix a abaratir el transport
col·lectiu i utilitzar diferents transports ( bus urbà, interurbà, trens) i fer desplaçaments amb
transbordaments sense cost amb una sola targeta, el que beneficiaria sens dubte a molts
ciutadans del nostre municipi que han de desplaçar-se de forma reiterada a Girona o Figueres.
Atès que el pla director de mobilitat de les comarques Gironines, estableix que hi ha gran
possibilitat de millora en la mobilitat entre les poblacions de Girona i els municipis Gironins.
Aquesta Alcaldia, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Adherir-se al Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona.
SEGON.- Integrar-se en el sistema tarifari integrat entre les diferents xarxes de transport
públic: serveis urbans, dependents dels diferents ajuntaments i els serveis interurbans per
carretera, dependents de la DGPT.
TERCER.- Instar al Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona, a desenvolupar les
mesures aprovades en el darrer pla de mobilitat de comarques Gironines i/o si cal a revisar
l’esmentat pla de mobilitat de manera que es reflecteixin les característiques i necessitats de
les persones dels petits pobles de Girona, com La Tallada, Tor, Marenyà i Canet, així com els
altres pobles del Baix Empordà.
QUART.- Notificar aquest acord al Consorci de Transport públic de l’Àrea de Girona.
L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde

9 de novembre de 2016.Signat electrònicament

La Secretària

