ACTA DE LA SESSIÓ EXORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 26)
A la Sala de Plens "Espai Cultural Sant Roc", a les 8 del matí del dia 31 de maig de 2017,
s'ha dut a terme la sessió extraordinària en primera convocatòria. L'ha presidit l'alcaldepresident Sr. Miquel Reverter Tres. Hi han assistit els regidors Sr. Fidel Balés Juanola, Sra.
Bàrbara Asencio Serret, Srta. Helena Coll Vila, Sr. Francesc Reixach i Planella, Sr. Roger
Santaló Puig i el Sr. Xavier Gelis Pujolar. Excusa la seva absència la Srta. Jasmina Pujolar
Font i el Sr. Joan Prada Pujolar.
Ha actuat com a secretària la Sra. Anna M. Serra i Rovira, que autoritza aquesta acta seguint
l'ordre del dia de la convocatòria.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcalde saluda i dóna la benvinguda als assistents al Ple.
Havent passat prèviament una còpia de l’esborrany de l’acta del Ple anterior, el Ple la troba
correcta, i s’aprova per unanimitat.

2.- PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT
DE LA ROCA PER A LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER
L’EXERCICI 2017
Atès el que determinen els articles del 15 al 19, i del 41 al 47 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, que aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
demés disposicions concordants i en atenció als diferents informes i estudis que consten a
l’expedient.
Atès l’informe emès per Secretaria – Intervenció i d’acord amb els estudis econòmicfinancers dels diferents tributs Municipals.
L’Alcalde – president de l’Ajuntament sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la
següent proposta d’acord: modificació de l’ Ordenança núm. 25 referent als preus públics
de l’ùs i serveis públic de la Piscina municipal a l’exercici 2017,
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents:
1.
Ordenança fiscal número 25 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL:
a)
Es modifica l’article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA, que quedarà redactat com
segueix:
1.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

ABONAMENTS TEMPORADA
Abonaments temporada socis nens de 6 a 11 anys
Abonaments temporada socis joves de 12 a 17 anys
Abonament temporada socis adults, a partir de 18 anys
Abonaments temporada socis discapacitats, jubilats, pensionistes i aturats

20,00 €
30,00 €
45,00 €
20,00 €

TIQUETS DIARIS
Tiquets entrada diaris nens de 6 a 11 anys
Tiquets entrada diaris joves de 12 a 17 anys
Tiquets entrada diaris adults, a partir de 18 anys
Tiquets entrada diaris discapacitats, jubilats, pensionistes i aturats
Grups mínim 10 persones / persona / dia

4,00 €
5,00 €
5,00 €
4,00 €
3,00 €

CURSOS DE NATACIÓ
Per setmana, amb una assistència mínima de 10 nens / nen

15,00 €

NOTA: Les famílies nombroses i/o monoparentals tindran una bonificació del 25% en totes
aquestes tarifes.
2.
Altres usuaris:
Els entrenadors i nedadors del Club de Natació Castellfollit tindran accés lliure en els
entrenaments i en les competicions.
Els dies de competició a la piscina municipal, els entrenadors, nedadors i familiars
dels clubs competidors tindran accés lliure. Fora de l’horari de competició i/o entrenament
estipulat, els entrenadors, nedadors i familiars que vulguin continuar a la piscina hauran de
pagar el tiquet corresponent.
Les persones amb discapacitat física o psíquica l’acreditaran mitjançant carnet de la
Generalitat.
Les famílies hauran d’acreditar el parentiu amb el llibre de família.
De dilluns a divendres el CNC podrà realitzar les seves activitats de 9 a 11 del matí, i
de 5 a 8 de la tarda en aquest cas ocupant només dos carrils.
Els dissabtes i diumenges el CNC podrà realitzar les seves activitats de 9 a 11 del
matí.
3.
Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta:
Els nens fins a 5 anys.
Les persones amb discapacitat física o psíquica, respecte de les quals els serveis
socials municipals hagin emès informe favorable.

SEGON.- Indicar que, les ordenances fiscals i els seus annexes vigents en l’actualitat, no
ressenyades en els acords precedents, continuen vigents mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació expressa.
TERCER.- Un cop adoptats els acords inicials per part del Ple de la Corporació i segons
estableix l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, caldrà exposar-los al públic pel termini de 30 dies,
mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província i edicte al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament, i a la web municipal http://www.castellfollitdelaroca.org/
Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient en els termes previstos
a l’article 18 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, i presentar-hi les reclamacions que es considerin oportunes.
Si transcorregut el termini esmentat, no s’han produït reclamacions ni suggeriments, l’acord
provisional quedarà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord.
Si es produeixen reclamacions i/o suggeriments el Ple disposarà del termini d’un mes per
resoldre-les, i aprovar definitivament les ordenances fiscals i preus públics en la part
modificada.
Un cop elevat a definitiu l’acord provisional, s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la
Província l’acord definitiu i el text íntegre de les creacions i/o modificacions de les
ordenances, tot això abans del dia 01/01/2017, per tal que puguin entrar en vigor l’exercici
econòmic 2017.
El Sr. Gelis demana per si estan contemplats totes les necessitats que comporta el servei. El
Sr. alcalde respon que, malgrat que no s’ha trobat fins ara personal per portar el bar, la resta
està tot lligat.
Després d’un breu intercanvi d’aclariments, el Ple ho aprova per unanimitat.

3.- EXPEDIENT 5/2017 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE 2017 PER HABILITACIÓ DE CRÈDITS
Atès que el concurs per a l’adjudicació dels serveis de les instal·lacions de la Piscina
municipal.
Atès que la temporada d’estiu està ja aquí
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient 5/2017, de modificació de
crèdits del Pressupost Municipal de 2017 per habilitació de crèdits, per tal de gestionar-la
des de l’Ajuntament
Vist l’informe emès per Secretaria- intervenció,
El Sr. alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient 5/2017, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal
de 2017, segons el següent detall:

CRÈDITS EN AUGMENT: HABILITACIÓ DE CRÈDITS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

01.342.22701

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

Socorristes i control accés piscina municipal

0,00

HABILITACIÓ

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

20.282,00

20.282,00

01.342.22799

Monitors cursets piscina municipal

0,00

2.667,00

2.667,00

01.342.22400

Assegurança piscina municipal

0,00

1.000,00

1.000,00

01.342.22106

Productes piscina municipal (clor, etc.)

0,00

2.783,00

2.783,00

01.342.22199

Despeses generals piscina municipal

0,00

3.000,00

3.000,00

01.342.20203

Lloguer local bar piscina municipal

0,00

1.800,00

1.800,00

01.342.22699

Altres despeses local bar piscina municipal

0,00

1.800,00

1.800,00

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDITS

33.332,00

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT

33.332,00€

ORIGEN DELS FONS: NOUS O MAJORS INGRESSOS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

NOUS I/O
MAJORS

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

01.31300

Abonaments i entrades piscina municipal

0,00

16.532,00

16.532,00

01.31301

Cursets piscina municipal

0,00

3.200,00

3.200,00

01.55001

Cànon concessió bar piscina municipal

0,00

3.600,00

3.600,00

TOTAL NOUS O MAJORS INGRESSOS

23.332,00

BAIXES DE DESPESES:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

01.341.47000

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

Aportació/subvenció
piscina

concessionari

10.000,00

ROMANENT DE TRESORERIA APLICAT

TOTAL ORIGEN DELS FONS

BAIXA

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

10.000,00

0,00

10.000,00

33.332,00€

SEGON.- Exposar al públic l’ esmentat acord, previ anunci al BOP, pel termini de 15 dies
hàbils, tal i com estableix l’article 20.1 del RD 500/90, per tal que els interessats puguin
examinar-lo i, si és el cas, presentar reclamacions.
TERCER.- Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions,
s’entendrà aprovat definitivament.
El Ple ho aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes de l’ordre del dia per tractar, el president agraeix l’assistència
dels presents i 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 que la signen.

