ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2011.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:05 hores del dia 3 de novembre de 2011, es
reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària que ha estat
prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i amb
l’assistència dels regidors que a continuació s’indiquen: Josep Ferrer Serra, Joaquim
Pastoret Lladó, Pere Bosch Camps, Dolors Quer Puntil, Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola
Teixidor
Amb l’assistència de la Secretària Sra. Olga Serrats i Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Examinada les actes de les sessions de data 6 i 26 d’octubre de 2011, són aprovades per
unanimitat dels membres assistents.
2.- Correspondència oficial
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la darrera sessió
fins a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Escrit del Consell Comarcal de l’Alt Emporda relatiu al tipus de gravament de la tona de
rebuig de residius municpals destintas a diposit controlat.
2.2. Escrit de l’oficina del cens electoral comunicant el numero d’electors a 1.9.11,
2.3.- Escrit del Consell Comarcal de l’Alt Emporda relatiu al menjador escolar.
2.4.- Escrit del Departament de Salut realtiu a les mesures de reordenacio de la’tencio
continuada.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
7808,34€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera sessió,
que ascendeix a 2243,57.€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i Coneixement, relatiu a la
participació en els tributs de l’estat corresponent al mes de juny 2011,s’acorda donar-li
conformitat.
5.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions
de l’Alcaldia, que s’han adoptat des del dia 6 d’octubre al 3 de novembre de 2011 (ambdós

inclosos), les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta
d’assumptes compresos en l’ordre del dia.
Decret d’Alcaldia núm. 37/2011, de 25 d’octubre de 2011, relatiu a l’arxiu de l’expedient
d’obres num. 23/10.
Decret d’Alcaldia núm. 38/201, de 28 d’octubre de 2011, relatiu a la concessio de llicencia d
eprimera ocupacio de l’expedient d’obres num. 15/06.
Decret d’Alcaldia núm. 39/2011, de 2 de novembre de 2011, relatiu al Pressupost General de
la Corporacio, exercici 2012..
El Ple es dóna per assabentat.
6.- Llicències d'obres.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres en l' expedient que tot seguit s’indica:
Expd. Num. 27/11, a instància del Sr. Josep Gironell Puig per a la reparació d’un teular
consistent en reparar uns 100m2 , substituint teules i reforçant puntualment alguna biga
Vist l’ informe tècnic corresponent, s’acorda per unanimitat dels assistents, aprovar-la.
7.-Aprovació Inicial del Pressupost General de la Corporació per l’exercici 2012.
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2012
La secretaria interventora de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren
a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos a Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales
els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, S’ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2012, el qual, resumit per
capítols és el següent:
PRESSUPOST 2012

DESPESES
RESUM PER CAPITOLS
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL
VIII
CAPITOL IX

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS
INVERSIONS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

71.400,00
177.300,00
1.700,00
27.600,00
97.655,40
10.000,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES...

385.655,40

CAPITOL I.-DESPESES DE PERSONAL
920/13100
230/16000

Personal laboral
Seguretat Social

51.900,00
19.500,00
TOTAL CAPITOL I,,,

71.400,00

CAPITOL II.- DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS
920/21000
920/21200
920/21201
920/21300
920/21600
920/22000
920/22001
920/22100
920/22103
920/22110
920/22200
920/22300
920/22400
920/22601
337/22611
338/22609
920/22706
169/22709
162/22700
932/22708
920/22710
912/23000

Manteniment Infraestructures
Manteniment Dispensari
manteniment piscina
Reparacions maquinaria, instal. i utill.
Manteniment Informàtic
Material oficina
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Energia electrica
Combustible i carburants
Productes neteja
Telefoniques
Despeses de transports
Assegurances
Atencions protocol. I represent.
Casal d'estiu
Festetjos Populars i culturals
Estudis i treballs tecnics
Tactament plagues urbanes
Neteja i agençament
Serveis de Recaptació
Taller de memoria
Dietes carrecs electius
TOTAL CAPITOL II,,,

25.000,00
2.000,00
14.600,00
1.000,00
6.000,00
3.000,00
2.500,00
23.000,00
4.000,00
500,00
6.000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
3.500,00
25.000,00
4.500,00
30.000,00
3.200,00
500,00
12.000,00
177.300,00

CAPITOL III.- DESPESES FINANCERES
011/33000
011/34900

interessos prestec
Comissions bancaries

1.000,00
700,00

TOTAL CAPITOL III,,,
CAPITOL IV.-TRANSFERENCIES CORRENTS
313/46500
920/48900
920/48901
920/48902
920/48903
920/48904
920/48905

Transf. Consell Comarcal
Altres subvencions
Subvencions per naixements i enterraments
Ajuts socials
Ceip Garrigàs
Subvencio fira Botifarra de perol
Subvencio Ass. Festes
TOTAL CAPITOL IV,,,

1.700,00
4.000,00
1.000,00
3.600,00
10.000,00
4.000,00
2.000,00
3.000,00
27.600,00

CAPITOL VI.- INVERSIONS
155/61007
151/63202

Camins rurals
Adap.edifici per arxiu municipal
TOTAL CAPITOL VI,,,

10.000,00
87.655,40
97.655,40

CAPITOL IX.- PASSIUS FINANCERS
011/91300

Amortització prestec BCL

10.000,00
TOTAL CAPITOL IX,,,

10.000,00

INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL V
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPITOL IX

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALINEACIO INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

96.700,00
24.000,00
56.705,40
148.000,00
250,00
60.000,00
-

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS,,,
CAPITOL I.- IMPOSTOS DIRECTES

385.655,40

11200
11300
11500
11600
13000

I.B.I. Rústega
I.B.I. urbana
Impost vehicles tracció mecànica
Impost increment valor dels terrenys
Impost activitats economiques
TOTAL CAPITOL I...

4.000,00
49.000,00
30.000,00
3.000,00
10.700,00
96.700,00

CAPITOL II.- IMPOSTOS INDIRECTES
29000

Impost sobre construccions
TOTAL CAPITOL II...

24.000,00
24.000,00

CAPITOL III.-TAXES I ALTRES INGRESSOS
30100
30200
30900
32100
32101
32200
32500
32900
33200
39211
39300
39900

Taxa de clavegueram i canals
Servei recollida escombraries
Taxa de Cementiris
Taxa llicències urbanístiques
Llicencia obertura establiments
llicències 1a.ocupació
Taxa expedicio documents
Llicències parcel.lació
Taxa ocupació sòl, subsòl i volada
Recàrrec apressament
Interessos de demora
Altres ingressos diversos
TOTAL CAPITOL III...

1.100,00
24.000,00
850,00
1.765,40
120,00
60,00
300,00
60,00
8.000,00
300,00
150,00
20.000,00
56.705,40

CAPITOL IV.- TRANSFERENCIES CORRENTS
42000
42090
45000
45080
46100
46101

Fons Nacional Cooperació municipis
Altres subvencions
Fons nacional Cooperació Catalunya
Subvencions Generalitat
Subvencions Consell Comarcal
Diputació Girona-Subvencions

TOTAL CAPITOL IV...
CAPITOL V.- INGRESSOS PATRIMONIALS
52000

Interessos bancs

45.000,00
10.000,00
32.000,00
20.000,00
1.000,00
40.000,00
148.000,00
250,00

TOTAL CAPITOL V...

250,00

CAPITOL VII.-TRANSFERENCIES DE CAPITAL
75081

Puosc-adap.edifici arxiu municipal
TOTAL CAPITOL VII...

60.000,00
60.000,00

2. Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els
interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals.
8.- Atorgar una Subvenció a fons perdut a l’Associació el Balcó de l'Empordà.
Vista la sol.licitud de l’Associació El Balcó de l’Empordà de data 21.10.10, relativa a la
atorgació d'una subvenció per contribuir a les despeses d’organització de les festes
municipals corresponents a l’exercici 2011 per un import de 3000€.
Vist el que disposa l’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’acorda per unanimitat dels
assistents:
Primer.- Atorgar a l’Associació El Balcó de l’Empordà, una subvenció de 3000€ per contribuir
a les despeses d’organització de les festes municipals corresponents a l’exercici 2011 per un
import de 3000€ amb càrrec a la partida num. 920/48900 del Pressupost General any 2011.
Segon.- Notificar l’anterior acord a l’interessada, que haurà de notificar l’acceptació de la
subvenció.
9.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits num. 2/11.
L’alcalde procedeix a la lectura de la següent proposta:
“Vist l’expedient de modificació de crèdits instruït per a poder fer front a aquelles despeses
que no poden ajornar-se a l’exercici 2011.
Vist els articles 150, 151 i 151 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals.
Es proposa al Ple de la Corporació acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el present expedient de modificació de crèdits num 2/2011, de la
forma que ve redactada.

Segon.- Exposar al públic per termini de quinze dies, l’expedient i documentació que
l’integra l’esmentada documentació, als efectes de presentació d’al.legacions.
Tercer.- Considerar elevat a definitiu el present pressupost, de no presentar-se al.legacions
en l’expressat termini.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde per l’adopció de quants actes i gestions siguin precisos per a
l’execució de tot l’anterior.”
Sotmesa a votació es aprovada per unanimitat de tots els membres del Ple assistents.
10.-Adequació del pressupost de licitació de les obres d’adequació de l’enllumenat públic
de Vilajoan, al nou tipus d’IVA aprovat per a llei 26/2009, de 23 de desembre.
Atès que en data 22 de febrer de 2010 es va aprovar definitivament el projecte “Adequació
de l’enllumenat public de Vilajoan”, per import de 47.111.79 euros mes 7537,88€ d’IVA.
Atès que arran de l’entrada en vigor de la llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat es preveu un increment del tipus general d’IVA del 16 al 18%, amb efectes
a partir de l’1 de juliol de 2010, modificant l’article 90.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre,
de l’Impost sobre el valor afegit.
Vista la resolució de 17 de maig de 2010 del Director General d’Administració Local, per la
qual s’aproven els models de documentació d’adaptació al nou tipus d’IVA a utilitzar en la
gestió del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, i en aplicació de les bases d’execució del
mateix
Atès que les obres del projecte “Adequació de l’enllumenat public de Vilajoan”, encara no
han estat adjudicades.
El Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres ACORDA:
Primer.- ADAPTAR el pressupost de licitació al nou tipus d’IVA del Projecte d’adequació de
l’enllumenat de Vilajoan com segueix:
A - Pressupost d'execució material + despeses generals + benefici
industrial, segons projecte ……………………………………………..

47.111,79

€

B - Regularització al nou tipus d'IVA (47111,79 x 1,16/1,18)

46.313,29

€

C - IVA (18 % x 46.313,29)
………………………………………………..……..
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (46.313.29 + 8.336,39)

8.336,39

€

54.649,68

€

Segon.- Trametre dues còpies del document aprovat al Servei Territorial a Girona

11.- Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.

12.- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes,
manifestants el presents que no en tenen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les
21:15 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual, com a
Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

