ACTA DE LA SESSIÓ EXORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
(CONVOCATÒRIA NÚM. 29)
Castellfollit de la Roca, 29 de juny de 2017
Lloc: Sala de Plens ”Espai cultural Sant Roc”
Hora d’inici de la sessió: 13,35 hores
Hora d’acabament:13,45
Hi assisteixen:
Alcalde – president: Miquel Reverter Tres
Tinent d’alcalde primer: Fidel Balés Juanola
Tinent d’alcalde segon : Bàrbara Asencio Serret
Regidors:
Helena Coll Vila
Roger Santaló Puig
Joan Prada Pujolar
Francesc Reixach i Planella
Excusa la seva absència:; Jasmina Pujolar Font i Xavier Gelis 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

Es deixa sobre la taula ja que s’ha detectat que hi ha més d’una sessió pendent d’aprovar.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, UTILITZACIÓ DE LOCALS PÚBLICS.
Atès que el Club Natació Castellfollit ha deixat de gestionar les instal·lacions de la piscina municipal i
donat que el local destinat a bar, situat dins aquesta instal·lació actualment també és de titularitat de
l’Ajuntament,
Atès que, per altre part, s’ha suprimit, degut a la seva inviabilitat econòmica, el servei de la Llar d’infants
municipal i l’edifici en el qual es prestava el servei queda sense ús específic, perquè l’Ajuntament el
pugui destinar a l’ ús públic que cregui convenient,
Atès l’informe emès per secretaria – intervenció i d’acord amb els estudis econòmics formulats,
El Sr. alcalde proposa al Ple,
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’ ordenança fiscal següent:
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Ordenança fiscal número 23. REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE
LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL.
Es modifica l’article 4t. QUANTIA. Punt 1, s’afegeixen les tarifes següents:
LOCAL
Mòdul bar piscina
Edifici Ctra. Vella d’Olot, 6

QUOTA
150 € / mensual
100 €/ mensual

SEGON.- Exposar aquest acord 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 d’acord amb l’article 17 del
RD Legislatiu 2/2004 Text Refós de les Hisendes Locals.
Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient en els termes previstos a l’article 18 del
RD 2/2004 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 ni de publicació definitiva, perquè no
variarà el contingut de l’aprovació provisional.
Si es produeixen reclamacions i/o suggeriments el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les, i
aprovar definitivament l’ ordenança fiscal en la part modificada havent-se de publicar el text complert de
la modificació al Butlletí Oficial de la Província amb el text íntegre de les modificacions resultants de les
ordenances, per tal que puguin entrar en vigor després de la seva publicació.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors presents.
3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DEL PRESSUPOST 2017
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient 6/2017, de modificació de crèdits del
Pressupost Municipal de 2017 per habilitació de crèdits destinat a despeses que no poden ajornar-se,
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció,
Aquesta Alcaldia – Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer: Aprovar l’expedient 6/2017, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2017, segons
el següent detall:
CRÈDITS EN AUGMENT:
A) HABILITACIÓ DE CRÈDITS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

HABILITACIÓ

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

01.231.13002

Indemnitzacions personal llar d'infants

0,00

33.078,59

33.078,59

01.231.13002

Liquidacions personal llar d'infants

0,00

16.306,32

16.306,32

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDITS
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49.384,91

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT

49.384,91€

ORIGEN DELS FONS:
A) APLICACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

01.87000

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

Romanent de tresoreria per a despeses
generals

11.674,06

ROMANENT DE TRESORERIA APLICAT

APLICACIÓ

11.674,06

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

0,00

11.674,06

B) BAIXES DE DESPESES:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

BAIXA

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

60.782,26

14.084,81

46.697,45

01.231.16002

Retribucions personal guarderia i serveis
escolars
Seguretat social personal guarderia

19.450,32

9.725,16

9.725,16

01.920.50000

Fons de contingència

13.900,88

13.900,88

0,00

01.231.13000

ROMANENT DE TRESORERIA APLICAT

TOTAL ORIGEN DELS FONS

37.710,85

49.384,91€

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 i es realitzarà l’aprovació definitiva.
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat del regidors presents.
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.

PO 29/06/2017

Pàg.3

