Ullastret, dimarts divuit d’octubre de 2016
Essent ¼ de vuit de la tarda, es reuneixen a la sala de sessions de
l’ajuntament, el ple de la corporació sota la presidència de l’alcalde
Josep Miquel Gatius Callís, els regidors de dret que composen la
Corporació Municipal, el senyor Gerard Cateura Galvez, el senyor Santi
Saló Torres, la senyora Marta Solés Coll, el senyor Martí Agustí Parals,
la senyora Anna Canals Peres i la senyora Sandra Paradeda Bou,
assistits per la Secretaria accidental de la corporació, Meritxell Tàpies
Martinez a l’objecte de celebrar sessió ordinària pública.

1er.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les darreres sessions
plenàries. S’adjunta esborrany.
L’Alcalde pregunta si hi ha alguna esmena i cap regidor en manifesta
cap, l’acta queda aprovada.
La regidora Paradeda manifesta que no està d’acord amb l’acta. Se li
pregunta quina observació o esmena vol realitzar i diu que cap, que no
està d’acord amb l’acta en si, en el seu redactat general.
2on.- Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de
l’exercici 2015.
Vist el Compte General format de l’exercici 2015, juntament amb tota
la seva documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el Dictamen
de la Comissió Especial de Comptes emès en data 31 de maig de 2016.
Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se
reclamacions, objeccions o observacions, i no havent-se presentat cap.
De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple, adopta amb els
quatre vots favorables de l’equip de govern, les dues abstencions de les
senyores Canals i Paradeda i el vot en contra del senyor Agustí, el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2015.
Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació
que l’integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal i com
s’estableix en l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
així com a la Sindicatura de Comptes.

3er- Proposta d’aprovació inicial del pressupost per a l’any

2017.
Format el projecte de Pressupost municipal únic i Bases d'execució per
a l'exercici de 2017 pel president de la corporació d'acord amb allò que

disposen l'art. 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i l'art. 168 del RDL
2/2004, de 5 de març, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de
treball.
Atès i conegut el contingut dels informes de l’Interventor municipal, de
data 10 d’octubre de 2016 i vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del
Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària de data 10
d’octubre de 2016, del que es desprèn que la situació és d’ equilibri.
Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament
d’Ullastret, per a l’exercici econòmic 2017, junt amb les seves Bases
d’Execució, i el resum per capítols de les quals és el següent:
ESTAT DE DESPESES
Pressupost 2017
Capítol

Denominació

EUROS

%

A.1

OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses del Personal

148.800,00

39,47

2

Despeses corrents en béns i
serveis

176.300,00

46,76

3

Despeses financeres

400,00

0,11

4

Transferències corrents

18.500,00

4,91

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

6

Inversions reals

33.000,00

8,75

TOTAL DESPESES

377.000,00

100

ESTAT D’INGRESSOS
Pressupost 2017
Capítol

Denominació

EUROS

%

A)

OPERACIONS NO FINANCERES

A.1

OPERACIONS CORRENTS

1

Impostos directes

121.000,00

32,10

2

Impostos indirectes

8.000,00

2,12

3

111.800,00

29,66

4

Taxes, preus públics i altres
ingressos
Transferències corrents

102.900,00

27,29

5

Ingressos patrimonials

3.300,00

0,88

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació d’inversions reals

7

Transferència de capital

30.000,00

7,96

B)

OPERACIONS FINANCERES

8

Actius financers

9

Passius financers
377.000

TOTAL INGRESSOS

100

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL QUE ES PROPOSA INTEGRIN LA PLANTILLA
D’AQUESTA CORPORACIÓ
ALTS CÀRRECS
1
C
A) PERSONAL FUNCIONARI
A.1. Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. Secretaria i intervenció
DENOMINACIÓ
NÚM.
PLACES
Secretari-Interventor
Eximida
A.2. Escala d’administració General. Administrativa
DENOMINACIÓ
NÚM.
GRUP
VACANTS
NIVELL
PLACES
C. DESTÍ
Administratiu
1
C1
22
TAG
1
A1
1
22
C) PERSONAL LABORAL. DEDICACIÓ PARCIAL
B.1.Administració general
DENOMINACIÓ
NÚM.
GRUP
VACANTS
PLACES
Agutzil/Peó
B.2.Llar d’infants
DENOMINACIÓ
Directora Llar d’infants
Educadora Llar d’infants

1
NÚM.
PLACES
1
1

B. Serveis tècnics DEDICACIÓ PARCIAL
DENOMINACIÓ
NÚM.
PLACES
Arquitecte
1
Aux. Admin.
1
B.3. Serveis de neteja
DENOMINACIÓ
NÚM.
PLACES
Peó
1
Netejador/a
1

D
GRUP

1
VACANTS

A2
C

GRUP
A
C
GRUP
D
D

-

VACANTS
VACANTS
-

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de
tots els llocs de treball reservats a funcionaris i al personal laboral.
Tercer. Exposar al públic el Pressupost General per al 2017, les Bases
d’execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de presentació de
reclamacions per part dels interessats.
Quart. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no
es presenti cap reclamació.
Cinquè. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també a
la Generalitat de Catalunya.
L’Alcalde explica que si no hi ha obres importants dins l’exercici, el
pressupost de l’ajuntament d’Ullastret se situa en 350.000 i 380.000

euros, per les característiques del municipi ens movem en aquests
imports. Quan varia és quan hi ha una obra important, en aquest cas,
afegeix, “no hi ha cap obra grossa al pressupost per al 2017”.
I no havent cap intervenció més, se sotmet a votació resultant aprovat
amb els quatre vots a favor de l’equip de govern i les tres abstencions
de l’equip de l’oposició.
4rt.- Proposta d’aprovació de modificació d’unes ordenances.
Essent necessari procedir a l'actualització de determinades ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
De conformitat amb el procediment establert a l'article 15 i següents
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es proposa al ple de la corporació
l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents
ordenances:
Ordenança fiscal núm. 18, Reguladora de la taxa per a la realització
d’activitats.
Article 7. Quotes tributàries.
S’afegeix
Llibre d’Ullastret
14€
Llibre “Els caps tallats”
16€
Got i plat iber
5€
Inscripcions activitats lleure o esportives
6€
Classes guiades
3€
Articles Festa Major
10€
Menús sopars populars
16€ - 10€

Ordenança fiscal núm. 23 per l’ús dels equipaments municipals o espais
públics per a la celebració de matrimonis civils.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària serà de: 150,00€ per matrimoni.
Si els contraents estan empadronats a Ullastret amb dos anys
d’antiguitat se’ls eximirà del pagament d’aquesta taxa.

Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva,
mitjançant la seva exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament
i en el Butlletí Oficial de la província, pel termini de trenta dies hàbils,
dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les
reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentin reclamacions a
l’expedient, en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu,
en base a l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, essent aplicable

el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte.
L’Alcalde explica que, arrel de la publicació d’aquests dos llibres, el que
hem volgut és regular els preus.
Les publicacions dels llibres van a càrrec de l’ajuntament pregunta la
regidora senyora Paradeda. L’Alcalde li respon que si, tot i que la
Diputació, en el cas del llibre d’Ullastret, és la que va pagar a
l’escriptora. També es va fer càrrec d’unes tirades inicials però quan
s’ha hagut de tornar a editar s’ha fet des de l’ajuntament.
La regidora senyora Canals pregunta si se’n treu benefici i quants es
van editar, l’Alcalde li diu que no, que no es tracta de fer benefici, si
més no de no perdre diners. Afegeix que es van editar uns 50.
En el cas de l’altra ordenança, diu l’Alcalde que, atès el municipi que
tenim hi ha molta gent que es vol casar a Ullastret i amb el que és la
gent d’Ullastret no es cobra res però a la gent de fora se li cobra per
l’ús de l’espai. A vegades s’han de tallar els carrers.
La regidora senyora Canals pregunta si s’ha consultat en algun lloc els
barems i l’Alcalde li respon “anem molt per sota”.
La regidora senyora Paradeda pregunta si a l’església d’Ullastret es
cobra per casar-se. L’Alcalde diu que no si bé creu que reben algun
donatiu.
La regidora senyora Canals pregunta pels 3 euros de les classes
guiades. L’Alcalde li diu que és per a les classes.
La regidora senyora Paradeda pregunta si el taller de memòria es paga
i la gimnàstica. L’Alcalde diu que no, que ve a través de Dipsalut.
I no havent cap intervenció més, se sotmet a votació resultant aprovat
amb els quatre vots a favor de l’equip de govern i les tres abstencions
de l’equip de l’oposició.
5è.- Proposta d’aprovació de la sol·licitud a la Diputació de
Girona del Pla de serveis d’assistència en matèria de prevenció
d’incendis.
Vist l’acord plenari de la Diputació de Girona de data 20 de setembre
de 2016, relatiu a la modificació del Pla de Serveis d’Assistència en
matèria de prevenció d’incendis.
Vistos els serveis a prestar per la Diputació de Girona dins l’àmbit de la
prevenció d’incendis.
Atès que aquest ajuntament vol vetllar per a la protecció del nostre
territori, es proposa al ple de la corporació:
Primer.- Acollir-nos al Pla de Serveis d’Assistència en matèria de
prevenció d’incendis.

Segon.- Sol·licitar assistència a la Diputació de Girona dins les línies
establertes al Pla a través del modelatge de la Diputació de Girona.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte.
L’Alcalde explica que ja ho hem parlat en altres plens per acollir-nos al
pla de serveis que ens donarà la Diputació.
I no havent cap intervenció més, se sotmet a votació resultant aprovat
per unanimitat.
6è.- Proposta d’aprovació de la moció dels governs locals en
suport als 25 anys de “la Marató de TV3”.
Fa 25 anys que "La Marató de TV3” desenvolupa una important tasca
de sensibilització de la població catalana respecte a les malalties a les
quals es dedica i a la necessitat de potenciar la recerca científica per
prevenir-les i/o curar-les. Un projecte plenament arrelat al país, que ha
consolidat el seu paper com a font impulsora de la recerca biomèdica i
com una eina de divulgació científica, de conscienciació ciutadana i
d’educació de la societat.
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb
petites grans aportacions han fet de la "La Marató de TV3” un
esdeveniment solidari referent.
Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses
que s’han implicat en la logística per fer possible la recepció dels
donatius i el subministrament de productes i serveis necessaris per al
correcte funcionament. Alhora s’ha comptat amb la participació d’altres
empreses col·laboradores a través d’aportacions, que tenen el seu
reconeixement en el programa o en la campanya de sensibilització.
Però "La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos
pel treball dels més de 58.000 voluntaris i el milió de persones que
cada any participa en les activitats populars organitzades. "La Marató
de TV3” és un esdeveniment participatiu amb una extraordinària
capacitat de mobilització social tant els que participen directament i
dediquen el seu temps al llarg de les quinze hores de durada del
programa com tots aquells que a totes les viles i barris de les ciutats
del nostre país realitzen actes de suport a "La Marató de TV3”.
Gràcies als més de 150 milions recaptat, s’han fet importants avenços
en la recerca biomèdica amb 723 projectes d’investigació sobre 14
grups de malalties diferents. Una tasca que enguany commemora el
seu 25è aniversari i que des de l’àmbit municipal també es vol
reconèixer.
Per tot això abans esmentat, des de la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, es proposen els

següents acords, que tot seguit proposem al ple de l’Ajuntament
d’Ullastret per a la seva aprovació:
Primer.- Manifestar el compromís de continuar oferint suport de
l’Ajuntament d’Ullastret en l’organització i sessió d’espais per als actes
de "La Marató de TV3”.
Segon.- Instar als ajuntaments a promoure sessions al municipi i, si
s’escau, col·laborar econòmicament realitzant donatius pel finançament
de campanyes de sensibilització, adreçat als joves del país, que es
realitzen a través de les conferències que des de l’any 1997 es celebren
a les escoles de Catalunya, i que actualment ha arribat als 240.000
alumnes de secundària.
L’Alcalde explica que aquesta moció ens arriba de part de la Federació
Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis i és una mena de
compromís que volen que agafin els ajuntaments per oferir suport a la
Marató. Nosaltres des del nostre equip de govern ho veiem molt
positivament, l’any passat va anar molt bé es va fer l’activitat i va anar
bé, seria continuar en aquesta línia.
I no havent cap intervenció més, se sotmet a votació resultant aprovats
per unanimitat.

7è.- Informació de l’Alcaldia.
L’Alcalde diu que des de l’inici del curs escolar el tema de la neteja de
l’escola ha canviat, la persona que ho feia ja no ho fa, ara ho fan dues
persones. S’ha parlat amb la Directora de l’escola i aquesta ha dit que
va bé, que la neteja és correcte.
La regidora senyora Canals pregunta el criteri que es va agafar per
contractar aquestes dues persones. L’Alcalde respon que teníem
diferents propostes però sabíem que aquestes noies ho feien bé i
després pel tema de millor preu. Ara aquestes dues persones ens
facturen, abans no, abans la persona que ho feia estava contractada.
En relació a això us volia comentar que en Joan Piedra ha deixat de
treballar a l’ajuntament d’Ullastret, em va comentar que havia trobat
feina de jornada complerta, que el pagaven molt més i jo ho vaig
entendre.
La regidora senyora Paradeda pregunta si sempre havia fet mitja
jornada. L’Alcalde li respon que sí.
La regidora senyora Canals pregunta si hi ha alguna altra persona.
L’Alcalde diu que de moment tenim un noi que és autònom i ve per
hores, a fer feines de manteniment. És una persona externa que ens
factura per serveis.
La regidora senyora Paradeda pregunta com s’ha seleccionat aquesta
persona. L’Alcalde li respon que teníem bones referències i l’hem agafat
com agafem a les empreses, no està en nòmina.

La regidora senyora Paradeda pregunta si aquest noi té alguna relació
amb algú de l’ajuntament. L’Alcalde li respon que hi ha coneixença
perquè en Santi si que el coneixia i li havia donat bones referències.
El regidor senyor Saló diu que si que el coneix perquè havia treballat
amb ell. La regidora senyora Paradeda li pregunta si és família seva, el
regidor senyor Saló li diu que no. L’Alcalde afegeix que no hi ha cap
lligam de res, el que preval és que faci bé la seva feina i s’ha acabat.
Finalment volia felicitar la regidora Marta Solés pel Festival iber, crec
que va anar molt bé, millor que l’any passat. De mica en mica es va
consolidant, els resultats van ser bons, més afluència de gent i
d’activitats i volia agrair-li la seva tasca.
8è.- Coneixement i ratificació de les Resolucions de l’Alcaldia.
Us vull comentar que la gent que ha comprat Can Romaguera, es van
posar en contacte amb nosaltres, la seva intenció és fer un hotel,
d’unes deu habitacions i no restaurant. De moment han de fer el
projecte. Nosaltres els hi vam dir que bé però que s’han de cenyir a
tota una sèrie de normes, aquesta casa està catalogada, està a sobre
de la muralla, ha de passar per Cultura i ha d’anar passar tots els filtres
ja que serà una activitat.

9è.- Assumptes sobrevinguts, si n’hi ha.
No n’hi ha.

10è.- Precs i preguntes.
La regidora senyora Canals pregunta qui s’encarrega del tema de
l’electricitat. L’Alcalde li respon que hi ha dues qüestions, del tema
enllumenat tenim una empresa de manteniment que és Prodaisa, que
també treballem amb el tema de l’aigua. Els preus eren molt millors i
va ser el motiu pel que vam canviar. Abans ho portava una persona
que era d’Ullastret però vam canviar, bàsicament, per motius
econòmics. La regidora senyora Canals pregunta si cobren per
desplaçament. L’Alcalde li respon que tenen un preu tancat, i com
ajuntament dóna molta tranquil·litat, van amb camió cistella, ajusten
els preus dels materials, etc.
La regidora senyora Canals pregunta si garanteixen el venir un dissabte
a la nit. L’Alcalde li diu que si, diumenge, Nadal i el que calgui. Tenen
un inventari dels fanals, porten un seguiment molt exhaustiu, cada
setmana fan inspecció de que tot funcioni.
La regidora senyora Paradeda pregunta el que va passar al carrer que
va estar molts dies obert. L’Alcalde li respon que hi va haver una fuita.
La regidora senyora Marta Solés pregunta d’on parlem. L’Alcalde li diu
que de davant de la granja d’en Joan Saló. El regidor senyor Saló
afegeix que just passat Can Ventura. Quan es va obrir van veure que la
fuita era més gran del que es pensava.

Del tema neteja qui se n’ocupa diu la regidora senyora Paradeda. “El
poble està ple de caques de gossos” afegeix. L’Alcalde diu que això ve
moltes vegades de qui té el gos. Hi ha gent que és molt curosa i n’hi ha
que no. “No en defugo de que s’ha de mantenir el poble net i endreçat”
– diu l’Alcalde - “però cal que els propietaris dels gossos se n’ocupin”.
La regidora senyora Paradeda diu: “Hi ha molts carrers plens de caques
i que està brut tot, hasta el parc”. L’Alcalde diu que estaran a sobre i
que s’haurà de sensibilitzar més a la gent sobre el tema dels gossos,
tot i això creu que la majoria de la gent que té gossos se’n fa
responsable, sempre hi ha un marge de gent que no es preocupa però
farem un comunicat general.
La regidora senyora Paradeda pregunta si per la neteja hi haurà algú o
no. L’Alcalde li respon que aquest noi que hem agafat també neteja, a
part d’en Mario, aquest noi també neteja, avui mateix ha escombrat. El
que està clar, diu l’Alcalde, és que no perquè no hi hagi en Joan, no
hem de fer la neteja, es farà igual.
La regidora senyora Paradeda diu que el poble està molt brut. L’Alcalde
li respon que creu que no, que intentem tenir-lo el més endreçat
possible. “Jo camino pels carrers” –diu l’Alcalde- “i trobo que està prou
net, poder hi ha algun carrer que queda més ple de fulles però en
general estem a sobre”.
“De caques no” –diu la senyora Paradeda- “et dic jo que no, que en
alguns casos han passat setmanes”. Farem una campanya diu l’Alcalde
i si cal ens esforçarem més tots plegats.

I així , sense més temes a tractar a la sessió plenària, s’aixeca la sessió
quan falten deu minuts per a les vuit de la nit.

L’Alcalde,

La Secretària,

Josep Miquel Gatius Callis

Meritxell Tàpies Martínez

