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ACORDS ADOPTATS EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25
D'OCTUBRE DE 2011.

1.

2.

DESIGNAR, mitjançant sorteig entre els electors del municipi, els
presidents/presidentes i vocals de les 105 meses electorals que actualment
consten en aquesta ciutat, de conformitat amb l'article 26 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general. 
El President i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la
totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la Mesa correponent, i
han de complir els següents requisits:
 
· Constar en el cens electoral en data 30 de juny de 2011.
· Ser majors de 18 anys i menors de 70, si bé a partir dels 65 anys podran
manifestar la seva renuncia en el termini de set dies.
· Ser de nacionalitat espanyola.
·Els/les designats/des com presidents/presidentes, han de tenir, com a mínim, el
títol de Batxiller o Formació Professional de 2n grau, o subsidiàriament el de
Graduat Escolar o equivalent.
·Els designats com a vocals han de saber llegir i escriure.

D'acord a l'article 27LOREG, els càrrecs de President i Vocals de les Meses
Electorals són obligatoris; i no poden ser exercits pels que es presentin com a
candidats.

Primer. Exercir les facultats conferides pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals a
l'article 15.

Segon. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals per
a l'any 2012, reguladores dels tributs següents, segons els annexos que
s'adjunten:

1. Ordenança fiscal general de Gestió i Recaptació dels ingressos municipals de
dret públic.
2. Taxa pel servei de recollida i gestió dels residus.
3. Taxa pel servei de clavegueram.
4. Taxa pel servei de conservació de cementiris.
5. Taxa pel servei de grua, immobilització i dipòsit municipal de vehicles.
6. Taxa pel servei especial de conducció de transports que ho requereixin.
7. Taxa per a l'estudi, anàlisi i expedició de documents.
8. Taxa pels distintius amb l'escut municipal.
9. Taxa per llicències d'autotaxi.
10. Taxa pels serveis de control i tinença d'animals.
11. Taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini
públic.
12. Taxa per estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies
públiques municipals.
13. Taxa per guals, entrades de vehicles i reserves d'aparcament.
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3.

14. Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions
municipals.
15. Taxa per la prestació de serveis mèdics i mediambientals.
16. Taxa per la prestació de serveis de seguretat.
17. Taxa per a la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments
oberts al públic i dels espectacles públics.
18. Preus Públics.
19. Impost sobre béns immobles.
20. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
21. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Tercer. Derogar la Ordenança municipal de mesures de foment d'activitats
econòmiques i de rehabilitació de determinats edificis.

Quart. Exposar al públic el present expedient en el tauler d'edictes d'aquest
Ajuntament pel termini de trenta dies i publicar l'anunci corresponent al BOP i a la
premsa escrita de major difusió de la província en els termes previstos en l'article
17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals. Transcorregut el període d'exposició
pública sense que s'hagin presentat al·legacions, les Ordenances Fiscals per a
l'exercici 2012 s'entendran aprovades definitivament.

Aprovar la modificació del pressupost per a l'exercici 2011, suplement de crèdit,
ampliant el crèdit consignat a les partides següents :

- 2011.36.321.22109 - consums escoles, per un import de 213.000,00
- 2011.90.432.22612 - marketing territorial, per un import de 315.000,00

Aquesta ampliació de crèdit es finançarà amb els recursos següents :

- Majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el concepte
d'ingressos corresponent a interessos comptes, partida 2011.60.52000, per una
quantia de 135.466,99
- Baixa de crèdits de la partida de despeses 2011.60.011.31000, interessos
operacions llarg termini, per un import de 392.533,01
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Girona, 26 d'octubre de 2011                 

La secretària general

M. Glòria Gou Clavera

DILIGÈNCIA: Faig constar que el present document composat de 1 folis, és testimoni
fefaent dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-
cinc d'octubre de dos mil onze.


