ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 30)

Castellfollit de la Roca, 30 de setembre de 2014
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hora d’inici de la sessió: 20 h
Hora d’acabament: ¼ de 10 h
Hi assisteixen:
Alcalde – president:

Moisès Coromina i Soler
Josep Collell i Reixach
Xavier Gelis i Pujolar
Raül Galán i Orellana
Miquel Reverter i Tres
Fidel Balés i Juanola
Helena Coll i Vila

Excusa la seva absència: Roger Vidal i Corominas
Gerard Planella i Roura
Ha actuat com a secretària, la Sra. Anna M. Serra i Rovira, que autoritza aquesta acta amb un únic
punt de l’ordre del dia de la convocatòria.
1.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS.

L’alcalde demana si hi ha alguna objecció a fer a les dues actes dels plens anteriors, una còpia de
les quals s’ha tramès prèviament a cada regidor.
I no havent-hi cap objecció, queden aprovades per unanimitat
2.

DESPATX D’OFICI

El Sr. alcalde dóna compte de la documentació que ha arribat a l'alcaldia des de l' últim Ple ordinari
fins al dia d’avui. Després d’efectuar aclariments a preguntes dels regidors, el Ple en queda
assabentat. (S’arxiva la relació dels documents com a Annex I d’aquesta acta).
Donar compte dels següents decrets de l’alcaldia:
- Decret de data 06/06/2014 que aprova el reconeixement extrajudicial dels crèdits, i aplicar amb càrrec al pressupost de
l’exercici 2014 diverses partides.
- Decret de data 18/06/2014 que autoritza pintar la façana de la casa situada al c/ Dr. Flèming, 10
- Decret de data 27/06/2014 que ordena la baixa per inscripció indeguda al padró municipal de dues persones
- Decret de data 30/06/2014 que requereix a l’empresa Servihabitat perquè col·loqui la canal de baixada d’aigües a la
finca situada a la ctra. de Girona, 34.
- Decret de data 30/06/2014 que aprovar la modificació del pressupost de les actuacions del projecte “Castellfollit de la
Roca porta d’entrada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa”.
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- Decret de data 30/06/2014 que aprova factures per un import de 5.523.82 euros
- Decret de data 02/07/2014 que a tallar el pas de vehicles del c/ Dr. Flèming des de les cruïlles entre la pl. Catalunya i el
c/ Garrotxa a l’altura del c/M. Ferrarons per celebrar un sopar de veïns del carrer el proper 12 de juliol de 2014.
- Decret de data 02/07/2014 que autoritza a la Comunitat de Veïns de la ctra. d’Olot, 2-6 a pintar les entrades dels blocs
de la ctra. d’Olot, 2-6.
- Decret de data 11/07/2014 que sol·licita participar en la convocatòria de la Unitat de Gestió de la Informació de la
Diputació de Girona per cobrir les despeses derivades de la celebració de la 1a. Fira dels Picapedres.
- Decret de data 16/07/2014 que delega al Sr. Xavier Gelis Pujolar, la competència específica per celebrar un casament el
dia 25 de juliol de 2014 .
- Decret de data 21/07/2014 que sol·licita participar en la convocatòria de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social de
la Diputació de Girona, sol·licitant un ajut de 22.750 € per al manteniment de la Llar d’infants Castellet de Castellfollit de
la Roca, per al curs 2013-2014.
- Decret de data 24/07/2014 que autoritza a enderrocar un wc del garatge a la casa situada al c/ Dr. Flèming, 4.
- Decret de data 24/07/2014 que autoritza la reformar la sala de la planta baixa de la casa situada al c/ Migdia, 12.
- Decret de data 24/07/2014 que autoritza l’arranjament d ela la canal i els baixants a la casa situada al Mas La Canova.
- Decret de data 25/07/2014 incoant expedient d’elecció del càrrec de Jutge de Pau substitut.
- Decret de data 31/07/2014 que aprova les factures per un total de 35.366,87 €
- Vodafone (Telèfons mòbils juny)............................................................................... 91,29 euros
- Decret de data 05/08/2014 que aprova les liquidacions del 4t trim. 2013 i 1r trim. 2014 referent a la gestió del servei
d’aigua domiciliària i clavegueram.
- Decret de data 11/08/2014 que ordena la baixa per inscripció indeguda en el Padró Municipal d’Habitants de diverses
persones .
- Decret de data 18/08/2014 que ordena la baixa dels rebuts pendents d’IBI generats a nom de Maria Campesios, José
Viñolas i Ramon de Haro.
- Decret de data 31/08/2014 que aprova les factures per un total de 11.051,95 €
- Decret de data 15/09/2014 que aprova sol·licitar participar en el Programa Pt10 de Dipsalut, per despeses de
contractació d’una empresa per treballs de control de plagues.
- Decret de data 16/09/2014 que estima la reclamació de la Sra. Maria Devesa i aprova una bonificació per a l’any 2014
del 25% del rebut d’aigua.
- Decret de data 16/09/2014 que autoritza a Sorea a precintar el comptador d’aigua del pis situat a la pl. Filadores, 1, 2n,
8a.
- Decret de data 17/09/2014 que sol·licita l’alta al Consorci AOC dels serveis de Seu Electrònica i tauler electrònic.
- Decret de data 18/09/2014 que autoritza a Sorea a precintar el comptador d’aigua del pis situat a la pl. Filadores, 1, bxs,
2a.
- Decret de data 24/09/2014 que autoritza a la Comunitat de Propietaris c/Pau Casals, 11-13-15-17 a canviar les canals
pluvials de la coberta dels pisos situats al c/Pau Casals, 11-13-15-17.
- Decret de data 26/09/2014 que autoritza a Sorea a precintar el comptador d’aigua del pis situat a la pl. Filadores, 1, 2n,
3a.

- El Sr. Balès demana que s’insti a Servihabitat perquè acabi d’obrir el pas de la Randa Cingle. El
Sr. alcalde diu que sovint està insistint en aquest tema amb la Directora de la Caixa.
També s’interessa pels rebuts que es decreta la baixa.
El Sr. alcalde diu que pertanyen a titulars dels quals de n’ha perdut el contacte, bé per no quedar
hereus o bé per desconeixement del domicili.
El Sr. Xevi Gelis informa del cessament de l’associació “penya burots” i proposa fer constar
l’agraïment de l’Ajuntament pels 12 anys que han estat al servei de les festes i altres esdeveniments
participatius a tot el poble, que com a grup juvenil ja han complit amb escreix totes les expectatives.
Els regidors del Grup d’Esquerra se sumen al manifest del Sr. Gelis i fan extensiu el seu agraïment
conjuntament amb l’equip de govern, a la Penya Burots.
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També informa que aquesta festa de setembre un grup nou ha tret els gegants, i sembla amb ganes
de continuar. Des de l’Ajuntament se’ls anima i encoratja.
I que s’apunta la possibilitat que es formi una nova associació per organitzar les festes.
El Ple se n’assabenta.

3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS MUNICIPALS DEL 2013

Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, el COMPTE GENERAL
d’aquesta entitat corresponent a l’exercici de 2013, i en atenció als seus informes, dels quals es
desprèn que es troben conformes i que no s’ha produït cap reclamació en contra durant quinze dies i
vuit més, en què ha estat a exposició pública, segons anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província número 165 de data 29 d’agost de 2014,
L’alcalde proposa al Ple l’adopció del següents acords:
PRIMER.- Aprovar al Compte General de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca corresponent a
l’exercici econòmic de 2013, integrat per: ESTAT I COMPTES ANUALS DE L’AJUNTAMENT de
Castellfollit de la Roca.
SEGON.- Remetre’n còpia a la Sindicatura de Comptes de òrgan al qual s’ha de rendir el Compte
General, en virtut de la seva competència sobre fiscalització externa de les entitats locals”
El Ple els aprova per unanimitat.
4.

PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LA L’ORDENANÇA SOBRE LES TAXES PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, MOTIVADA PER ATENDRE
AL·LEGACIONS.

En el Ple de data 7/7/2014 es va aprovar provisionalment l’Ordenança sobre les taxes per
aprofitament especial del domini públic local, redactada per Xaloc.
En el termini d’al·legacions es van realitzar algunes esmenes que han estat incorporades en el text
aprovat inicialment, per la qual cosa, es necessari aprovar el nou text resultant d’aquesta
modificació.
La proposta és la següent:
“ACORD DE MODIFICACIÓ I APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
D’INTERÈS GENERAL
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DICTAMEN
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a l’aprovació i modificació
de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix text legal disposa que les
Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals han de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat reglamentària de
les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, als articles 12 i 15 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició
addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer. APROVAR l'Ordenança de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general amb els seus
annexos ( model TA-1 i model TA-10) en els termes següents:
“TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS
GENERAL

Article 1r . Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització
privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès
general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
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1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a
favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de
subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del
veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei
de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les
xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació que es
prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció
d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl,
subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de
subministraments d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols
habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa
perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que
satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en
aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que
utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de telefonia mòbil.

Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que
resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de
proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així
com també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica,
televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les
corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments
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3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que prestin
serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al previst als
articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu
als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la
via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.

Article 4t . Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes
i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament
fins els límits següents:
a)
b)

Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin
beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris
dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es
refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del valor de la
quota de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a)

Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària.
La seva responsabilitat s’estén a la sanció.

b)

Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.

c)

Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les
obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
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S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes
necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits
següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin
pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o
haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no
haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries
acreditades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei general tributària.

Article 5è. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic
local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació
que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3
d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte
passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi
d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a
contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat
ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
a)
b)

c)

Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que
corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei
d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada
en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o
instal·lacions propietat de l’empresa.
Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de
serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
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d)
e)

Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats
en la prestació del subministrament o servei.
Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els
serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un
ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els
ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de
subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la
secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del
Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible
de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
a)
b)

c)
d)
e)

Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits
en l’apartat 3.
Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa
anàloga.
Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en
l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la
prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades
empreses hagin de ser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest
article.

Article 6è. Període impositiu i meritament de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la
utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del
subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les
regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que
resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.
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2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments
següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança
no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A
aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis
als usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant
varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període voluntari
impositiu comprendrà l’any natural.

Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés.
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre
natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei
d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del
trimestre corresponent així com la data de finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del mes següent o
l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una
autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el
volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall
de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés e interconnexió a la xarxa de distribució
referits en l’article 5.2 d’aquesta Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de
l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o
altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de
les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present
Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o entitat
propietària de la xarxa utilitzada així com el seu import, mitjançant el resum anual (model TA-10),
durant el mes d’abril de l’exercici següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la
Llei general tributaria.

Article 8è. Gestió per delegació
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1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les
organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les
obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC s’ajustaran al
que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació,
aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als
Municipis de la província de Girona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Girona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de
forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de
recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient.

Article 9è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els
terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191
de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció
i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció
tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.
Disposició addicional primera. – Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició addicional primera. –Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
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que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el ... i que ha quedat definitivament aprovada en data...., regirà des del dia 1 de gener de
2015 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.“
Annexos:
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Annex 1
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS D'INTERÉS GENERAL
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

Declaració - document d'ingrés

Model TA-1

Declaración - documento de ingreso

Modelo TA-1

Exercici:
Ejercicio:

Període:

Municipio

Período:
En cas d'alta o baixa, indicar la data: //

En caso de alta o baja, indicar la fecha

Alta

Baixa / Baja

DADES DEL CONTRIBUENT / DATOS DEL CONTRIBUYENTE
Denominació Social / Denominación Social
Espai reservat per l'etiqueta identificativa

NIF

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Domicili Fiscal / Domicilio Fiscal

AUTOLIQUIDACIÓ

/ AUTOLIQUIDACIÓN

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT
TIPO DE SUMINISTRO

FACTURACIÓ SUBMINISTRAMENTS segons art.6è
FACTURACIÓN SUMINISTRO según art. 6º

Drets d'accés e interconnexió a la xarxa de distribució
Derechos de acceso e interconexión a la red de distribución

Compensació B.I. negatives trimestres anteriors
Compensación B.I. negativas trimestres anteriores

BASE IMPOSABLE
BASE IMPONIBLE

QUOTA TRIBUTÀRIA (resultat de multiplicar la base
imposable per 1,5%)
CUOTA TRIBUTARIA (resultado de multiplicar la base imponible por
1,5%)

TERMINI, LLOC I FORMA DE PAGAMENT / PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PAGO
El pagament d'aquest deute s'ha de fer efectiu mitjançant la presentació d'aquest document a qualsevol oficina de les següents entitats
bancàries, fins l’últim dia del mes següent a l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Transcorregut aquest termini sense
efectuar l’ingrés s’iniciarà la recaptació en període executiu de conformitat amb l’article 161 de la Llei 57/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
El pago de esta deuda se debe realizar en efectivo mediante presentación de este documento en cualquier oficina de las siguientes
entidades bancarias, hasta el último día del mes siguiente al inmediato hábil posterior a cada trimestre natural. Transcurrido este plazo
sin efectuar el ingreso se iniciará la recaudación en período ejecutivo de conformidad con el artículo 161 de la Ley 57/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

La Caixa

Núm. de validació / Núm. de validación
NIF de validació / NIF de validación

DATA DE PRESENTACIÓ
Fecha de presentación

CPR: 9052378

EXEMPLAR PER L'ENTITAT BANCARIA / EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD BANCARIA

NIF:

Entitat emissora / Entidad emisora:

SUBJECTE PASSIU:

Mod.:

Justificant / Justificante:

Import / Importe:

CIF. Ent. emissora / CIF. Ent. emisora:

SUJETO PASIVO:

DOMICILI FISCAL:
DOMICILIO FISCAL:

POBLACIÓ:
POBLACIÓN:
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Annex 2
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS D’INTERÈS GENERAL
Resum Anual

Model TA-10

Exercici

Municipi

DADES DEL CONTRIBUENT
Denominació social

Espai reservat per l’etiqueta identificativa
NIF

Domicili Fiscal

RESUM DE LES DADES INCLOSES EN LA DECLARACIÓ

Tipus de subministrament
Nombre de percepcions relacionades en la declaració
Import de les percepcions relacionades

PERSONA I TELÈFON DE CONTACTE
Cognoms i nom de la persona amb qui relacionar-se

Telèfon

Data:

Espai reservat per a l’ajuntament / Ens
delegat

Firma del declarant o representant:

Firmat:
Càrrec:
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Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis d’interès general
Model TA-10

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Municipi

Relació de perceptors

Full núm.

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions(“drets
(“dretsd'interconnexió”)
d’interconnexió”)
Import
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Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis d’interès general
Model TA-10

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Municipi

Relació de perceptors

Full núm.

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions(“drets
(“dretsd'interconnexió”)
d’interconnexió”)
Import
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Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així com
el text complet de l’Ordenança Fiscal Aprovada durant el termini de trenta (30) dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
Tercer. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria, relatiu a
la modificació de l’Ordenança fiscal i aprovació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici 2015 serà
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Catalunya en seu del recurs contenciós
administratiu núm. 1099/2011 i 1091/2011 interposat contra l'Ordenança Fiscal que en aquest acte
es modifica adaptant les seves disposicions als termes que disposa el “Auto del Tribunal de Justícia
Europeu” de 30 de gener de 2014.
El Ple l’aprova per unanimitat
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA TIPUS REGULADORA DE LA CREACIÓ I
SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Antecedents:
(Llei 32/2010 de l’Autoritat catalana de Protecció de Dades. ( LOPD 15/1999-RD 1720/2007)

La Constitució Espanyola, al seu article 18 reconeix com dret fonamental el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la propia imatge, i estableix que la Llei limitarà l’ús de la
informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels
seus drets. El mateix article protegeix el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter
personal, i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret fonamental.
L’article 20 de la LOPD preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les
administracions publiques només podran fer-se per mitjà de disposició general publicada al Butlletí
Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent, havent-se d’aprovar i publicar dites disposicions amb
caràcter previ a la creació o modificació dels fitxers. Al punt 2 del mateix art. 20 de la LOPD es
detalla la informació mínima que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels
fitxers, en ordre a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i
oposició de les seves dades de caràcter personal que la mateixa llei preveu.
De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota
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l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en matèria de Protecció de
Dades. En aquest termes, les Corporacions Locals crearan, modificaran i suprimiran els seus fitxers
mitjançant la corresponent ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general en
els termes previstos a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim i, en el seu cas, en
la legislació autonòmica.
Proposta ordenança:
Article 1.- Inscripció
Els fitxers creats o suprimits mitjançant aquesta ordenança s’inscriuran en el Registre General
de Protecció de Dades de Catalunya, depenent de l’Agència Catalana de Protecció de dades.
Article 2.- Fitxers de nova creació i objecte de supressió
A l’annex I d’aquesta ordenança es determinen els fitxers que contenen dades de caràcter
personal de nova creació.
A l’annex II d’aquesta ordenança es determinen els fitxers que contenen dades de caràcter
personal objecte de supressió.
Article 3. – Nivell de seguretat adoptat
Els fitxers que per la present ordenança es creïn, compleixen les Nivells de seguretat establerts
al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa
la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.
Article 4.- Publicació i entrada en vigor
La present ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i entrarà en
vigor al dia següent de la seva publicació i transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Disposició addicional primera. Derogació normativa
A l'entrada en vigor de la present Ordenança, queden derogades les normes i acords adoptats
amb anterioritat per l'Ajuntament, reguladors de la creació, modificació i supressió de fitxers de
dades de caràcter personal.
ANNEX I
Fitxers de nova creació
1

Fitxer Padró municipal d’habitants

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Padró municipal d’habitants
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del padró municipal d’habitants per determinar la població
del municipi, constituir prova de la residència i el domicili de cada veí, elaborar el cens electoral i les estadístiques
oficials.
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b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que es troben empadronades en el municipi.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon.
Dades de característiques personals: Data de naixement; lloc de naixement; Edat; Sexe; Nacionalitat;
Llengua materna.
Dades acadèmiques i professionals: Nivell d’estudis.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Institut Nacional d’Estadística; Institut d’Estadística de Catalunya; Altres
Administracions Públiques segons estableix l’article 16 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

2

Fitxer Registre d’entrada i sortida

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Registre d’entrada i sortida
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del registre d'entrada i sortida de documents a l'Ajuntament,
en els termes previstos en l'article 45 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d'entitats jurídiques que es dirigeixen a o reben
comunicacions de l'Ajuntament. Personal de l'Ajuntament destinatari o que remet comunicacions.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
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Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Signatura o empremtes.
Altre tipus de dades: Dades relacionades amb la documentació presentada.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans de l’Administració de l’Estat, Òrgans de la Diputació de Girona o de
la Generalitat de Catalunya i Altres òrgans de l'Administració Local, segons estableix l’article 38 de la Llei 30/1992.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

3

Fitxer Tercers

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Tercers
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de dades de contacte de persones físiques o representants
d'entitats jurídiques que es relacionen per diversos motius amb l'Ajuntament. Transmissió de béns i drets entre
l'Ajuntament i tercers.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; De registres públics.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d'entitats jurídiques que es relacionen amb
l'Ajuntament i/o transmeten o adquireixen béns i drets.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Signatura o empremtes.
Dades de característiques personals: Dades familiar; Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; experiència professional.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
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g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

4

Fitxer Gestió de nòmina i recursos humans

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Gestió de nòmina i recursos humans
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Elaboració i gestió de la nòmina del personal funcionari i laboral, i
obtenció de tots els productes derivats de la mateixa. Gestió interna i del personal funcionari i laboral de
l'Ajuntament (control horari, formació, absentisme, hores sindicals, selecció de personal, prevenció de riscos
laborals, etc.).
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques.
b.2) Col·lectius d’interessats: Treballadors del propi Ajuntament i persones implicades en processos de selecció.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades especialment protegides: Afiliació sindical; Salut.
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número SS o Mutualitat; Número de registre
personal; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Estat civil; Data de naixement; Característiques físiques.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Llicències, permisos, etc.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència professional.
Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball; Dades no econòmics de nòmina;
Dades de control de presència: motiu d'absència.
Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Dades bancàries; Assegurances; Dades de
nòmina; Impostos, deduccions; Plans de pensió, jubilació.
Dades de transaccions: Transaccions financeres; Compensacions, indemnitzacions.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència Tributària de Catalunya;
Tresoreria General de la Seguretat Social; Entitats Bancàries; Institut Nacional de la Seguretat Social; Servei aliè de
prevenció de riscos; Mutualitats de funcionaris; Organismes que convoquin activitats de formació per a empleats
públics amb consentiment de l'interessat.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
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5

Fitxer Càrrecs polítics i òrgans de govern

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Càrrecs polítics i òrgans de govern
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades en relació als bèns, activitats i causes de possible
incompatibilitat dels regidors/res de l’Ajuntament. Sessions del ple, juntes de govern, decrets d'alcaldia, etc.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que formen part de la corporació municipal i que assisteixen o
formen part dels plens, comissions i juntes de govern municipals.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic; Sistemes d'enregistrament de veu.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades especialment protegides: Ideologia (s'acull a les excepcions de l'article 81 RLOPD).
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Imatge o veu; Signatura o empremtes.
Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos, etc.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència professional.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Hipoteques; Crèdits, préstecs, avals;
Inversions, patrimoni; Dades de nòmina; Dades bancàries.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

6

Fitxer Gestió econòmica

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Gestió econòmica
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió econòmica i comptable de l'Ajuntament amb la finalitat de
fiscalitzar i comptabilitzar els ingressos i despeses del mateix i realitzar els pagaments corresponents; gestió de
facturació, control pressupostari i gestió fiscal. Gestió i tramitació d'expedients de contractació.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
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b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
D’entitats privades.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d'entitats jurídiques que tinguin relacions
econòmiques amb l'Ajuntament i que participin en processos de licitació pública.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball; Dades no econòmics de nòmina.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Dades bancàries.
Dades de transaccions: Béns subministrats; Béns rebuts; Transaccions financeres.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Sindicatura de Comptes; Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència
Tributària de Catalunya; Entitats Bancàries.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

7

Fitxer Taxes i impostos municipals

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Taxes i impostos municipals
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives al seguiment, gestió i cobrament de les diverses
taxes i impostos municipals. Gestió de la recaptació en termini voluntari i d'expedients de recaptació executiva.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de
l’interessada o del seu representant; D’entitats privades; D’Administracions públiques.
b.2) Col·lectius d’interessats: Dades de persones físiques o representants d'entitats jurídiques necessàries per a la
gestió, tramitació i cobrament de taxes i impostos municipals. Persones físiques obligades al pagament d'algun
impost o taxa municipal.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:

PO 30/9/2014

Pàgina 22 de 37

Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstancies socials: Allotjaments o habitatge; Propietats o possessions.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Inversions, patrimoni; Impostos,
deduccions.
Dades de transaccions: Béns subministrats; Béns rebuts; Transaccions financeres.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans de la Diputació de Girona o de la Generalitat de Catalunya; Entitats
Bancàries; Òrgans judicials; Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència Tributària de Catalunya.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.

8

Fitxer Llicències i permisos

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Llicències i permisos
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d'entitats
jurídiques per a la tramitació de les diferents llicències i permisos municipals.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d'entitats jurídiques que sol·liciten o són part
interessada en llicències i permisos municipals.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos ….
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims; Altres administracions públiques competents en la
matèria.
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e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
9

Fitxer Expedients administratius comuns

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Expedients administratius comuns
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d'entitats
jurídiques que es troben inclosos en els expedients administratius gestionats i tramitats per l'Ajuntament. Gestió
d'expedients de responsabilitat patrimonial.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; D’entitats privades.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d'entitats jurídiques que formen part dels
expedients administratius comuns.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades especialment protegides: Salut (informes mèdics adjunts a expedients administratius).
Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos ….
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
10

Fitxer Expedients sancionadors

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
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a.1) Denominació: Expedients sancionadors
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Tramitació i gestió dels expedients sancionadors oberts per
infraccions tipificades en les ordenances municipals i altra normativa sancionadora dins de l'àmbit de competències
de l'Ajuntament.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d'entitats jurídiques que formen part dels
expedients sancionadors.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Llicències, permisos….
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis: Llicències comercials.
Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques competents en la matèria; Òrgans judicials.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.
11

Fitxer Serveis municipals

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Serveis municipals
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d'entitats
jurídiques que sol·liciten i participen en els diferents serveis municipals, inclosos aquells prestats telemàticament.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d'entitats jurídiques sol·licitants i/o beneficiaris
dels diferents serveis municipals.
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b.3 Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI/NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement; Edat.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Clubs i associacions.
Dades acadèmiques y professionals: Formació i titulacions.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims; Altres administracions públiques competents en la
matèria.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
12

Fitxer Joventut i educació

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Joventut i educació
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió d'informació de caràcter personal necessària per resoldre les
sol·licituds i complir amb les obligacions municipals en matèria de joventut i educació. Gestió del llar d’infants, dels
casals d’estiu i del menjador escolar; Organització d'activitats vinculades a ambdues àrees.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques sol·licitants o beneficiàries dels serveis municipals relacionats amb
joventut i educació.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades especialment protegides: Salut (Informes mèdics o un altre tipus d'informació necessària per a la
correcta atenció de les persones sol·licitants i beneficiàries dels serveis).
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número SS o mutualitat; Adreça postal;
Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
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Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Aficions i estils de vida.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques competents en la matèria.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
13

Fitxer Cultura i esports

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Cultura i esports
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió d'informació de caràcter personal necessària per resoldre les
sol·licituds i complir amb les obligacions municipals en matèria de cultura i esports. Organització d'activitats
vinculades a ambdues àrees.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques sol·licitants o beneficiàries dels serveis municipals relacionats amb
cultura i esports.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número SS o mutualitat; Adreça postal;
Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement
Dades de circumstàncies socials: Aficions i estils de vida.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques amb competents en la matèria.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
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14

Fitxer Arxiu municipal

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Arxiu municipal
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Organització i localització d'expedients o registres de l'Ajuntament
que han passat a l'Arxiu Municipal per facilitar la seva consulta. Control de les consultes, còpies o documents
extrets de l’Arxiu.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de
l’interessada o del seu representant; D’administracions publiques.
b.2) Col·lectius d’interessats: Titulars d'expedients o registres que passen a l'Arxiu Municipal. Persones que
realitzen consultes o extreuen informació de l'Arxiu Municipal.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Signatura o empremtes.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

15

Fitxer Registre d’animals

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Registre d’animals
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Relació de persones propietàries d'animals que s'inscriuen en el
registre municipal d'animals potencialment perillosos i de companyia en general.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques propietàries d'animals catalogats com potencialment perillosos i
d'animals de companyia.
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b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques competents en la matèria.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

16

Fitxer Registre municipal de parelles de fet i matrimonis civils

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Registre municipal de parelles de fet i matrimonis civils
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Registre de persones que s'han inscrit per a la constitució d'unions
de fet. Manteniment d'un registre de persones que contreuen matrimoni i testimonis d'unions matrimonials.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de
l’interessada o del seu representant.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que s'han inscrit com a parella de fet; Persones físiques que
contreuen matrimoni civil; Testimonis.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials; Registre Civil.
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e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
17

Fitxer Registres municipals

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Registres municipals
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d'entitats
jurídiques que sol·liciten la seva inscripció en els diferents registres mantinguts per l'Ajuntament.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d'entitats jurídiques que sol·liciten la seva
inscripció en els registres mantinguts per l'Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Clubs i associacions;
Llicències, permisos….
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Forces i Cossos de Seguretat; Interessats legítims.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

18

Fitxer Cementiri municipal

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Cementiri municipal
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a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió dels titulars i/o arrendataris de les sepultures i nínxols dels
cementiris municipals; dades dels familiars dels difunts ocupants dels mateixos. Control i gestió del funcionament
del Cementiri.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques titulars o arrendataris de sepultures, nínxols. Dades de familiars
relacionats amb els serveis prestats pel cementiri municipal.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Signatura o empremtes.
Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

19

Fitxer Subvencions i ajudes

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Subvencions i ajudes
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Sol·licitud, tramitació i control sobre les subvencions, beques i
ajudes prestades als diferents programes o línies de subvenció de l'Ajuntament.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d'entitats jurídiques sol·licitants o beneficiaris de
subvencions o ajudes municipals.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
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Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Subsidis, beneficis; Dades bancàries.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Intervenció General de l’Administració de l’Estat; Altres òrgans de
l’Administració de l’Estat; Òrgans de la Diputació de Girona o de la Generalitat de Catalunya.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

20

Fitxer Gestió interna

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Gestió interna
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió relativa a les persones físiques usuàries dels sistemes
d'informació de l'Ajuntament necessaris per a l'administració interna i les laborals de control i monitoratge. Gestió
de correu electrònic, perfils d'usuari, logos d'accés als sistemes, certificat i signatura digital, document de seguretat,
control de claus, etc.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida
de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques empleades a l'Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
electrònica, via pagina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament
utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número de registre personal; Adreça postal;
Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu; Signatura electrònica.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència professional.
Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball.
Altres tipus de dades: Dades sobre navegació i ús de la xarxa.
c.2) Sistema de tractament: Mixta: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
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f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de
Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.
ANNEX II
Supressió de fitxers existents
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fitxer Comptabilitat
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Gestió econòmica
Fitxer d’actes de plens
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Càrrecs polítics i òrgans de govern
Fitxer Gestió d’activitats extraescolars
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Joventut i educació
Fitxer gestió d’expedients d’obres
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Llicències i permisos
Fitxer Expedients administratius comuns
Fitxer Gestió del casal de estiu
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Joventut i educació
Fitxer Gestió del padró d’aigües
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Taxes i impostos municipals
Fitxer Gestió del padró municipal d’habitants
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Padró municipal d’habitants
Fitxer Gestió del registre de entrada i sortida
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Registre d’entrada i sortida
Fitxer Gestió llar d’infants
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Joventut i educació
Fitxer Gestió tributària
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Taxes i impostos municipals
Fitxer Gestió tributària delegada
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Taxes i impostos municipals
Fitxer Llistat d’entitats
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Tercers
Fitxer Llistat de comerciants
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Tercers
Fitxer Personal
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Gestió de nòmina i recursos humans
Fitxer Gestió interna
Fitxer Registre de parelles de fet
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Registre municipal de parelles de fet i matrimonis civils
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16

17

Fitxer Usuaris de menjador
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Joventut i educació
Fitxer Wtram
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
Destinació de les dades del fitxer:
Fitxer Serveis municipals

Acords:
Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal.
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així com
el text complet de l’Ordenança durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui hi estiguin interessats, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà
definitivament aprovat.
El Ple l’aprova per unanimitat

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS ALS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL, PER ASSISTÈNCIES EFECTIVES A ÒRGANS COL·LEGIATS I
ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

Atès que la Llei 27/2013, de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
en el seu articulat sobre Règim de Dedicacions Exclusives i Parcials, diu que els membres de les
Corporacions Locals, que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial “percibirán asistencias
por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que
forman parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma”.
Atès que cap membre de la Corporació Local de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca té
dedicació exclusiva o parcial.
Atès que la Corporació Local de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca només disposa dels òrgans
col·legiats següents: Ple i Comissió Especial de Comptes.
PROPOSO al Ple fixar les quantitats que han de percebre els diferents membres de la Corporació
per assistència efectiva a l’òrgan col·legiat esmentat.
Atès que en el Ple de data 10 de juny de 2014, en es deixa el punt que proposava l’aprovació de les
indemnitzacions per assistències efectives a òrgans col·legiats pendent de tractar.
Atès que la Fiscalia provincial ha fet investigar l’alcalde i la secretària per presumpte delicte de
prevaricació i malversació de fons públics pel cobrament d’indemnitzacions de l’alcalde i dels
regidors.
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Atès que en data 10/07/2014 el Fiscal ordena l’arxiu de les diligències d’investigació incoades per
presumpte delicte de prevaricació i malversació de cabals públics.
El Sr. alcalde fa la següent proposta d’assignacions:
Alcalde: 600€ per assistència efectiva al Ple. Màxim anual 6.000€
Tinents d’alcalde: 240€ per assistència efectiva al Ple. Màxim anual 2.400€
Regidor tresorer: 180€ per assistència efectiva al Ple. Màxim anual 1.800€
Regidors equip de govern: 120€ per assistència efectiva al Ple. Màxim anual 1.200€
Regidors oposició: 70€ per assistència efectiva al Ple. Màxim anual 700€
Membres de la Comissió Especial de Comptes: 70€ per assistència efectiva.
Aquests acords, si el Ple ho considera oportú, tindran efecte retroactiu des la data del Ple de
10/6/2014, a partir del qual es varen suspendre els pagaments de les assistències.
El Sr. alcalde sotmet a votació la proposta.
El Sr. Reverter demana la paraula per fer constar que lamenta la tardança en trobar la solució a
aquest punt, quan s’ha acabat de la manera que ells inicialment havien proposat.
El Sr. Alcalde demana la votació, de la qual en resulta quatre vots a favor de tots els regidors del
grup assistent de CiU i tres abstencions dels assistent del grup d’ER.
Queda, per tant, aprovat per majoria.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA

URGÈNCIA DE L’ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU

SUBSTITUT.

Per qüestió de terminis, el Sr. alcalde proposa al Ple aprovar la urgència d’ incloure un punt
L’Ordre del dia d’avui, referent a la proposta d’elecció del Jutge substitut, que ha acabat la vigència
del càrrec i s’ha tramitat l’expedient per a una nova elecció. Fins el dia d’avui que l’interessat ha
estat presentat l’escrit de conformitat en prendre part a la convocatòria, no es podia incloure en la
convocatòria .
El Ple, després d’ interessar-se pel tema i de les degudes explicacions, aprova, per unanimitat, la
urgència del següent punt, que s’incorpora en aquesta acta:

ELECIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT

Iniciat l’Expedient per al nomenament de Jutge de Pau titular, en el qual s’ha emès l’informe del
Secretari sobre la legalitat aplicable.
Atesos els informes de secretaria i de la comissió municipal d’assumptes socials.
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Atès que només s’ha presentat la instància del Sr. Antoni Bullón Fernández, persona que ja venia
ostentant aquest càrrec, i d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial, es proposa al
Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord.
1. Elegir el Sr. Antoni Bullón Fernández, com a Jutge de Pau Substitut
2. Trametre l’acord adoptat al Jutge de 1ª. Instància i Instrucció d’Olot, perquè el trameti a la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia.
El Ple ho aprova per unanimitat.

7.

ASSUMPTES DE TRÀMIT.

7.1 Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
S’acorda pagar:
A Andreu Suarez , 40,65 € per desplaçament i dietes,assistència a un curs de 6 hores de seguretat en
alçada a Girona
A Anna M. Serra, 29,70 € per un desplaçament a Girona, signatura contracte millora préstec
Cajamar
A Dora Miquel, 18,40 €, per desplaçament a Banyoles, triar llibres Biblioteca.
El Ple se n’assabenta.
7.2 Aprovació de factures:
L’alcalde dóna compte al Ple de les factures que han arribat a l'alcaldia des de l' últim Ple ordinari
fins el dia d’avui, per un import de 57.979,95 euros.
Intervé el Sr. Balès preguntant per la factura de desembossar un sobreixidor en un hort privat. I
també que des de l’Ajuntament s’ha costejat un pany per tancar un portal de propietat privada.
El Sr. alcalde diu que el embós era en una canonada que d’aigües públiques, que el propietari deixa
passar dintre el seu hort. Quan al pany explica que sovint l’Ajuntament s’ha d’avançar al que no fa la
propietat privada per tal d’evitar mals majors.
El Sr. Miquel Reverter esmenta que les factures de Miquel Puig no s’han reduït el que s’esperava
quan es va traspassar la gestió de la comptabilitat a Xaloc.
El Sr. alcalde diu que les dificultats econòmiques de l’Ajuntament i la dificultat de tramitació de les
justificacions a Hisenda i a la Generalitat, fa necessària la intervenció d’un economista. I que de
moment, es veu imprescindible la seva aportació.
El Ple en queda assabentat. (S’arxiva la relació de factures aprovades com a annex II d’aquesta acta).

7.3 Conveni de col·laboració en activitats comarcals de cultura, ensenyament i esports.
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El Sr. alcalde informa signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, per tal de
col·laborar econòmicament per continuar amb els serveis d’àmbit comarcal vinculats a cultura,
ensenyament i esports, que prestaven gratuïtament, el Consell conjuntament amb l’Ajuntament
d’Olot, als municipis de la comarca, donat que han deixat de rebre finançament de la Diputació.
El cost previst per el 2014 i 2015 és de 1.551,93 euros anuals.
El Ple ho aprova per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes de l’ordre del dia per tractar, el president aixeca la sessió. I per a
constància del que s'hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta, que certifico, amb el
vistiplau de l’alcalde i d’altres membres de la corporació.
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