Ajuntament de
Castellfollit de la Roca

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
DIA 5 DE DESEMBRE DE 2017 (CONVOCATÒRIA NÚM. 35)
A la Sala de Plens "Espai Cultural Sant Roc", a les 8 del vespre del dia 5 de desembre de 2017,
s'ha dut a terme la sessió ordinària del plenari municipal, en primera convocatòria. L'ha presidit
l’alcalde-president, el Sr. Miquel Reverter Tres.
Hi han assistit els regidor/es següents:
Sr. Miquel Reverter Tres.
Sr. Fidel Balés Juanola.
Sra. Bàrbara Asencio Serret.
Sr. Roger Santaló Puig.
Sra. Helena Coll Vila.
Sra. Jasmina Pujolar Font.
Sr. Xavier Gelis Pujolar.
Excusen la seva assistència els regidors Sr. Francesc Reixach i Planella i Sr. Joan Prada
Pujolar
Ha actuat com a secretari el Sr. Lluís Muñoz Lloret, que autoritza aquesta acta
Ordre del dia :
PART RESOLUTIVA
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 corresponent al dia 2 de
novembre de 2017, el Ple el troba correcte i, per tant, s’aprova per unanimitat, sense esmenes.

2- Aprovació de l’increment de la retribució de l’Alcalde-President, per raó de la major
dedicació horària a les funcions pròpies del seu càrrec.
El Sr. alcalde explica els antecedents de la proposta, que comencen amb l’acord de l’any
2015 d’aprovació del cartipàs municipal, i que continuen amb el que, posteriorment,
concretament, en data 11 d’octubre de 2016, va modificar la dedicació a les seves tasques
dels càrrecs electes amb dedicació a l’Ajuntament.
La proposta que es fa ara és augmentar la seva retribució fins a la quantitat de 1.500 euros
nets mensuals, per dotze pagues, per adequar aquella a la realitat actual. La seva entrada en
vigor serà el dia 1 de gener de 2018.
El Ple ho aprova per unanimitat
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3- Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament, de la plantilla del personal i
de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici de 2018
Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici del 2018, elevat a
aquesta Corporació en la forma prevista a l’article 168.4, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article
18.1 del Reial Decret 500/90 de Pressupostos de les Entitats Locals.
Així mateix, i vista la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual.
Vistos els informes de Secretaria i la Intervenció Municipal.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1.1. Aprovar el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici del 2018, junt amb les
seves bases d’execució en la forma detallada a continuació:
A)

PRESSUPOST GENERAL
PRESSUPOST D'INGRESSOS
CONCEPTE

CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL

1.
2.
3.
4.
5.

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS CORRENTS
CAPÍTOL 6. ALIENACIONS
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS DE CAPITAL
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

PREVISIÓ 2018

361.255,97
5.000,00
296.808,12
281.881,54
5.932,86
950.878,49
0,00
45.600,00
45.600,00
0,00
0,00
996.478,49
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PRESSUPOST DE DESPESES
CONCEPTE
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPITOL

1.
2.
3.
4.
5.

PREVISIÓ 2018

256.194,59
462.333,50
22.496,76
46.788,83
3.206,20

DESPESES DE PERSONAL
COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGENCIA I IMPREVISTOS

TOTAL DESPESES NO FINANCERES CORRENTS

791.019,88

CAPÍTOL 6. INVERSIONS
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

69.000,00
0,00

TOTAL DESPESES NO FINANCERES DE CAPITAL

69.000,00

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS

136.458,61

TOTAL DESPESES FINANCERES

136.458,61

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

996.478,49

1.2. Amortitzar els llocs de treball del personal laboral adscrit a la llar d’infants, en el ben entès
que des de el mes de juliol d’enguany s’ha deixat de prestar aquest servei.
1.3. Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual i que regirà durant l’exercici del 2018, segons el següent detall:
PLANTILLA DEL PERSONAL:
FUNCIONARIS

DENOMINACIÓ

PLACES VACANTS AMORTITZAR GRUP

1 HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL
1.1 Secretària-interventora

1

0

0

A2

2.1 Subescala Administrativa

1

1

0

C1

TOTAL

2

1

0

2 ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
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PESONAL LABORAL - SERVEIS GENERALS

DENOMINACIÓ
1

ADMINISTRACIÓ

1.1 Administrativa serveis generals
1.2 Auxiliar administrativa
1.3 Ordenança
2

PLACES VACANTS AMORTITZAR GRUP

1
1
2

0
1
1

0
0
0

C1
C2
APST

1
1

1
1

0
0

APST
APST

6

4

0

PERSONAL OFICIS

2.1 Oficial 1ª
2.2 Oficial 1ª paleta
TOTAL

1.4. Exposar al públic el Pressupost General, durant QUINZE dies hàbils, dins dels quals
qualsevol persona interessada podrà examinar i presentar-hi en contra i davant del Ple, les
reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i pels mitjans acostumats en aquesta
localitat.
1.5. Exposar al públic la Plantilla Orgànica, durant VINT dies hàbils, dins dels quals qualsevol
persona interessada podrà examinar i presentar-hi en contra i davant del Ple, les reclamacions
que estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, previ anunci
en el Butlletí Oficial de la Província i pels mitjans acostumats en aquesta localitat.
Durant aquests terminis els interessats podran presentar, si ho creuen oportú, les reclamacions
i/o suggeriments davant del Ple, el qual disposarà d’un mes per tal de resoldre-les.
En cas de no presentar-se cap reclamació, aquest es considerarà definitivament aprovat,
publicant-se el seu resum per capítols.
Deliberacions
El senyor Alcalde pren la paraula per explicar els trets essencials del que ha de ser o es vol
que sigui el nou pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2018, així com les variacions
substancials que es produeixen respecte del de l’exercici anterior. I l’explicació la fa seguint,
detalladament, la memòria de l’Alcalde que consta a l’expedient i que es transcriu a
continuació:
“Memòria que es formula per aquesta Alcaldia – Presidència en compliment d’allò que disposa
l’article 168.1.a) del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals i l’article 18.1.a) del RD 500/90 de Pressupostos de les Entitats Locals, en
els següents termes.
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PRIMER: SITUACIÓ ECONÒMICO – FINANCERA.
El Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2018, integrat tan sols pel Pressupost
Municipal, puja a la quantitat de 996.478,49 € en el seu Estat d’Ingressos, i 996.478,49€ en el
seu Estat de Despeses.
El resultat final de la liquidació de l’exercici 2016 va ser positiu, reflectint un Romanent de
tresoreria per a despeses general per import de 92.761,39€.
Aquest import inicial calia ajustar-lo amb:
-

Les factures i despeses pagades pendents d’aplicar al pressupost a 31/12/2016, per import
total de 16.506,38€ (reflectides als comptes 413 i 555 respectivament del Pla General de
Comptabilitat ), ja aplicades a la comptabilitat de l’exercici 2017 un cop tramitat l’expedient
de reconeixement extrajudicial de crèdits i la Modificació pressupostaria corresponent.

-

I també els compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit a
31.12.2016, incorporables al pressupost 2017, per import de 29.611,32€.

És per això que el Romanent de tresoreria final a 31/12/2016 va reflectir un import positiu total
de 46.643,69 €.
Cal recordar també que l’Ajuntament té vigent a aquesta data un Pla de Sanejament Financer
pel període 2014-2019, elaborat al exercici 2015, després de la liquidació de l’exercici 2014 ,
que va ser negatiu. Aquest Pla de Sanejament va permetre reequilibrar la situació
pressupostaria.
Per tot això, no cal ara a l’hora d’aprovar inicialment el pressupost 2018, prendre cap mesura
extraordinària i el pressupost inicial es presenta equilibrat en el mateix import en els seus
Estats d’Ingressos i de Despeses.
No obstant això , cal comentar que l’Ajuntament té vigents a aquesta data:
a) el Pla d’Ajust 2012-2023, elaborat dins el marc del mecanisme de pagament dels deutes a
proveïdors pendents, regulats als RD Llei 4/2012 i 7/2012;
b) el Pla de Sanejament Financer 2014-2019, aprovat a l’exercici 2014.
c) El Pla Econòmic Financer 2016-2017.
Tots aquests Plans s’han tingut en compte ara a l’hora d’elaborar el Pressupost Municipal inicial
del 2018.
SEGON: MODIFICACIONS ESCENCIALS EN RELACIÓ AMB EL PRESSUPOST GENERAL
DE L’EXERCICI ANTERIOR DE 2017.
Les Modificacions són les que consten en l’Estat de Modificacions redactat detalladament en
l’avantprojecte de Pressupost.
No obstant això, cal destacar les modificacions següents:
A) Respecte dels Recursos i crèdits per despeses, corrents i ordinàries:
1. Els Recursos:
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Els recursos ordinaris per a l’exercici 2018 disminueixen en un 4,96 %, tot passant dels
998.088,24 € previstos al 2017 als 950.878,49 € previstos al 2018. Aquesta disminució es
produeix, bàsicament, pels següents fets:
a)

Per l’augment en les previsions de recursos dels conceptes tributaris següents: IBI
Rústega i Urbana , de les altes i regularitzacions del IBI Urbana .
Per la resta de conceptes d’impostos locals de capítols I i II de l’Estat d’Ingressos es
mantenen la resta de conceptes.

b)

Respecte del Capítol III de taxes i altres ingressos, es produeixen diferents canvis, donat
que durant l’exercici 2017, s’han emes un seguit de decisions en els serveis prestats des
de l’Ajuntament, en concret:
-s’ha donat de baixa el servei de la Llar Municipal d’Infants donat el creixent desequilibri
econòmic-financer del mateix.
-s’ha modificat la forma de gestió del servei a la piscina municipal, assumint l’Ajuntament
la gestió directament a partir de l’estiu 2017.
I aquests canvis tenen impacte en les previsions pressupostaries ja que es produeix una
baixa de recursos en el cas de servei municipal de la llar d’infants i altes en el cas de la
gestió de la piscina Municipal.
Els principals canvis a destacar, que es produeixen entre el 2017 i el 2018, són:
-

S’ha previst un augment de la previsió dels ingressos pel concepte de servei de
subministrament d’aigua , tot i haver mantingut les tarifes d’aquestes taxes.

-

No es preveuen ingressos pels serveis de guarderia de la Llar Municipal d’Infants.

-

Es preveu un augment d’ingressos per la taxa del servei d’escombraries, degut a l’
augment de la taxa del mateix pels increments de costos del servei prestat unitàriament
a tota la comarca de la Garrotxa.

-

També es preveuen recursos de la gestió directa de la Piscina Municipal.

c)

Quan al capítol IV de Transferències corrents, a nivell global han disminuït
considerablement en un 16,70 %, passant de 338.391,15 € pel 2017 als 281.881,54€ pel
2018.
Pel que fa a les principals modificacions, cal destacar:
-

Es preveu una reducció global en la PMTE 2018, d’acord amb les previsions del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de bestretes del 2017 , donat que a
aquesta data encara no ni ha un Projecte de Llei pels Pressupostos Generals de
l’Estat pel 2018.

-

Es preveu, a l’espera d’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
2018, un manteniment de la Participació en els Ingressos de la Generalitat de
Catalunya a través del Fons Català de Cooperació Local del 2018 en el tram de lliure
disposició, però no es preveu tampoc cap import en el tram de prestació de serveis
supramunicipals, que passa directament als Consells Comarcals des de l’exercici 2015.
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d)

-

No s’ha previst que es mantinguin al 2018 les aportacions pel PUOSC per despeses de
manteniment de l’article 21 , després de l’aprovació del període 2016 i 2017.

-

Es preveu la subvenció per càrrecs electes (75% de l’import total per tram de població),
en el mateix import màxim previst per al 2017.

-

Pel que fa a les subvencions i aportacions condicionades per tal de cofinançar
determinats serveis, es preveu es mantinguin amb els mateixos imports del 2017 si es
continua prestant el servei (per això no es preveu el de la Llar d’Infants, donat que s’ha
eliminat aquest): Manteniment dispensari Municipal, Pla local de joventut, Fons de
subvencions el 15% per Fons cultural (no preveiem cap import pel 85% del fons
destinat a aquest per obres).

-

En aquest apartat es preveu que el 85% del Fons de cooperació econòmica es
continuïi destinant a l’amortització de la bestreta rebuda al 2014 per import total de
175.000,00€ per fer front a la Indemnització per la construcció del nou Ajuntament.
El capítol V d’Ingressos Patrimonials s’augmenten els imports previstos pel 2017 per el
lloguer de la Llar d’Infants i per les previsions de concessions de nínxols.
No obstant cal destacar el seu poc pes econòmic dins el conjunt dels recursos ordinaris
de l’Ajuntament.

2. Els crèdits per despeses:
a)

Es produeix una disminució important del Capítol I de Despeses de personal:
concretament , passant de 339.461,85€ del 2017 a 256.194,59 € al 2018 , per això cal
comentar el següents fets:
• S’ha augmenat la dotació de les retribucions als càrrecs electes concretament la
retribució de l’Alcalde President, ajustant-se la mateixa al augment de dedicació actual i
d’acord a les previsions de la situació del 2018 i el seu cost de la Seguretat Social.
• S’han ajustat les retribucions a la plantilla orgànica de l’Ajuntament a aquesta data, així:
-

-

S’ha dotat el lloc de treball de Secretaria-Intervenció, per a tot l’exercici
2018, tot i que a aquesta data està vacant.
S’han eliminat les dotacions retributives dels llocs de treball del servei de
guarderia a la Llar Municipal d’Infants, ja que s’han amortitzat les places un
cop donat de baixa el servei.
S’ha previst l’augment del complement específic de la plaça d’auxiliar
administratiu a les oficines municipals.
No s’han previst cap altre dotació per a personal eventual (turisme, etc)

• Pel que fa a la resta de retribucions, s’ha previst un augment del 2% (1,5+0,5), donades
les informacions , no aprovades encara , d’aquesta previsió per als pressupostos
generals de l’Estat per al 2018. No obstant aquesta previsió no es podrà aplicar fins a la
seva aprovació per part del govern de l’Estat i per això l’import de la mateixa s’ha
consignat al capítol 5 “Fons de Contingencia”.
b)

El Capítol II de Compra de Béns Corrents i Serveis: experimenta un augment del 7,71%
respecte del 2017, tot passant dels 429.207,69€ als 462.333,50 €.
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Aquesta variació s’explica essencialment, per l’actualització de les dotacions d’acord a
l’estat d’execució de l’exercici 2017 i l’actualització dels costos pel 2,4% previst com a taxa
d’increment màxim de la despesa no financera de les EE.LL, i també pel canvi de forma de
gestió de determinats serveis i piscina municipal, principalment, però també per:
• Els augments de les despeses condicionades a les OOFF 2018, s’han dotat seguint els
imports reflectits en els estudis de costos elaborats, servei municipal d’aigües,
escombraries, etc.
• A destacar un augment de les despeses d’energia elèctrica , però lligat una disminució
dels consums de gas.
• Per últim assenyalar que aquestes dotacions poden variar per la consolidació dels
serveis administratius i altres a les noves dependències municipals. L’impacte
d’aquesta variació caldrà anar-la ajustant durant l’exercici 2018.
c)

En el cas del Capítol III d’Interessos: Es preveu un manteniment de la previsió pel 2018 a
nivell global, respecte de la previsió 2017. S’espera el manteniment del mercat financer,
que abarateix aquest cost, després de l’aplicació del principi de prudència financera. I
després, pel menor deute viu a mesura que es van amortitzant els crèdits.
Cal dir que aquesta millora ha permès la contractació d’una operació de tresoreria a curt
termini, amb un cost relativament baix.

d)

Pel que fa a les Transferències corrents reflectides al Capítol IV, es preveu una petita
disminució del 6,11%, passant dels 49.834,34 € previstos pel 2017 als 46.788,83 € pel
2018.
El principal motiu d’aquesta disminució ha estat el manteniment i petit augment de les
transferències al CC de la Garrotxa pel cofinançament de diversos serveis (Ensenyament,
Joventut, etc.), i també al Consorci de Benestar Social de la Garrotxa pels serveis
d’assistència social, que ha augmentat en un 3,66%. I això s’ha combinat en una baixa de
l’aportació per la gestió directa de la Piscina Municipal, que s’havia previst al 2017 amb
una aportació al concessionari d’aquest servei per gestió indirecta.
També cal destacar el detall a les Bases d’execució del Pressupost dels imports per
transferències i subvencions a Entitats del poble, de la gent gran , culturals, docents i
esportives que ha de facilitar la seva tramitació posterior durant el 2018.
Finalment destacar que es preveu una nova partida per fer front a la subvenció pel suport
familiar del nou servei que es prestarà a l’edifici de la Llar Municipal d’Infants.

e)

Pel que fa a les Amortitzacions, capítol IX: el seu augment es deu a l’amortització prevista
per l’operació de crèdit del mecanisme de pagament a proveïdors (RD 4/2012) que al
2017 serà una anualitat complerta, mentre el 2016 hi havia encara un període de carència.
Per aquest exercici 2018 no es preveu la concertació de cap nova operació de préstec a
llarg termini.
Durant l’exercici 2017 s’ha disposat des del mes de juliol d’una operació de tresoreria, per
poder fer front a desajustos temporals entre cobraments i pagaments que es produeixen
normalment.

pl. Sant Roc, 2 - 17856 Castellfollit de la Roca - Tel. 972 29 40 03 - ajuntament@castellfollit.cat - NIF: P1705100D

Ajuntament de
Castellfollit de la Roca

B) Respecte dels Recursos i despeses de Capital: Pla de les Inversions per al 2018.
En aquest exercici 2018 s’han previst 6 actuacions d’inversió: entre les quals cal destacar: la
pavimentació del c/Pau Casals, la inversió en les àrees d’aportació de deixalles i una inversió a
la cinglera.
L’import total d’aquestes actuacions es de 69.000,00 €.
Per portat a terme aquestes actuacions es preveu un finançament extraordinari per part de la
Diputació de Girona pel reasfaltat del carrer Pau Casals, per import de 41.400,00 €(90% del
cost total) i 4.200,00€ (70%) del Parc Natural per la Cinglera. La resta de finançament vindrà
de l’estalvi que es preveu obtenir de recursos corrents i ordinaris del Pressupost Municipal, en
la quantitat de 23.400,00€.
C) L’Estalvi intern/corrent generat
Aquest exercici pressupostari està previst que generi estalvi pressupostari inicial, en la quantitat
de 26.606,00 €, ( 2,80% dels recursos corrents del pressupost ), que servirà per fer front a l’
aportació al Pressupost d’inversions per import de 23.400,00€ i la resta , per import de 3.206,20
€ es crea la dotació del Fons de Contingència, per poder utilitzar durant el 2018 en la
modificació de les retribucions al personal municipal.
Caldria mirar que per propers exercicis es pugui mantenir i generar estalvi net positiu.
Tot això és el que crec necessari exposar al Ple de la Corporació per tal que s’acordi la seva
aprovació i així es pugui procedir, un cop s’hagi pogut debatre àmpliament el projecte de
pressupostos presentats a la seva aprovació”.
L’Alcalde fa també unes consideracions/ previsions sobre la cobertura (interina) de la plaça de
secretari-interventor de l’Ajuntament durant el 2018, després que s’hagi produït la jubilació de la
senyora Anna Serra, i diu que està satisfet amb l’esforç fet per l’equip de govern per millorar la
situació econòmica de la Corporació. I, finalment, s’ofereix a resoldre qualsevol dubte que els
assistents puguin tenir sobre el projecte de pressupost.
Intervé el regidor senyor Xavier Gelis per demanar si la indemnització que és previst satisfer a
les extreballadores de la llar d’infants anirà a càrrec del pressupost de 2018 o bé del 2017
L’alcalde respon que la dita despesa s’imputarà a la liquidació de l’actual pressupost
No hi ha altres intervencions i la proposta s’aprova per majoria absoluta, d’acord amb el detall
següent:
Vots a favor: 6 (ERC)
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 (PdCAT)

4- Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de tractament de la vegetació de la
cinglera.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que es va dur a terme el dia 10 d’octubre de 2017,
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
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“(...) Primer: Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir la licitació, per procediment obert, del contracte de serveis
anomenat “Tractament de la vegetació a la Cinglera de Castellfollit de la Roca” que figuren com
a annexos del present dictamen.
Segon: Aprovar l’obertura del procediment de licitació mitjançant la inserció de l’anunci
corresponent en el BOP de Girona, al tauler municipal d’anuncis i en el Perfil de contractant de
l’Ajuntament, d’acord amb el detall que, de forma resumida, es fa constar a continuació:
Descripció de l'objecte del contracte: Tractament de la vegetació a la Cinglera.
Divisió per lots i número de lots o unitats : no es divideix per lots
Termini d'execució: 40 dies
CPV: 77200000-2 Serveis Forestals (Servicios forestales)
Tramitació: ordinària
Procediment: obert, no subjecte a regulació harmonitzada
Criteris de valoració de les proposicions:
Criteris sotmesos a un judici de valor:
a)Metodologia de treball i planificació dels treballs forestals: Fins a 20 punts
b)Estructuració dels recursos humans: Fins a 10 punts
c)Valoració de la qualitat ambiental: Fins a 10 punts
Criteris no sotmesos a un judici de valor:
a)

Preu ofert: Fins a 60 punts

Total: Fins a 100 punts
PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Import total (21%IVA, inclòs): 54.891,20 €
REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
Acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica conforme la clàusula sisena del Plec de
clàusules administratives particulars. També serà vàlid, a aquestes efectes, acreditar la
classificació següent: Grup O Subgrup 6 Categoria 1
Tercer: Notificar-ho al Consorci SIGMA”
Atès que l’esmentat anunci es va publicar al BOP de Girona núm.202, de data 23 d’octubre de
2017, al tauler d’anuncis municipal i al perfil del contractant de l’Ajuntament.
Atès que en el termini de presentació de proposicions es va rebre, únicament, la presentada,
amb registre d’entrada de documents núm. 1849, de data 20 de novembre de 2017, per part de
l’empresa SOLUTIOMA, amb CIF B65858938, i domicili social a Lleida, carrer Baró de Maials,
núm. 20, entresòl 2ona.
Atès que la mesa de contractació va acordar admetre la dita proposició i que, posteriorment, va
atorgar a la mateixa les puntuacions següents:
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Criteris sotmesos a un judici de valor:
a)Metodologia de treball i planificació dels treballs forestals: 15 punts
b)Estructuració dels recursos humans: 9,5 punts
c)Valoració de la qualitat ambiental del servei: 5,75 punts
Criteris no sotmesos a un judici de valor:
a)

Preu ofert: ......................50 punts

De conformitat amb l’informe de la Secretaria municipal i atès que hi ha consignació
pressupostària suficient
L’Alcalde-President proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer: Adjudicar a l’empresa SOLUTIOMA, S.L, amb CIF B65858938, i domicili social al carrer
carrer Baró de Maials, núm. 20, entresòl 2ona, de Lleida, l’execució del contracte de serveis
anomenat “Tractament de la vegetació a la Cinglera de Castellfollit de la Roca”, pel preu de
52.146,64 €, (21%IVA, inclòs), amb subjecció als plecs de clàusules economico-administratives
i de prescripcions tècniques aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió que va tenir lloc el dia
10 d’octubre de 2017, per les raons exposades.
Segon: Notificar-ho a SOLUTIOMA, S.L. i al Consorci SIGMA.
Tercer: Publicar-ho al perfil del contractant de l’Ajuntament i donar-ne l’altra publicitat que
correspongui legalment.
Deliberacions:
Intervé el regidor de Cultura, Cinglera i Medi Ambient, el senyor Roger
Santaló i Puig, per explicar quines han estat les diferents actuacions recaigudes en l’expedient
d’ençà que el plenari va aprovar el plec de clàusules economico-administratives i el de
prescripcions tècniques, és a dir, publicitat que s’ha donat a aquests; empreses presentades a
la licitació (en aquest cas, només la que es proposa com a adjudicatària del concurs); la baixa
que aquesta ha fet respecte el tipus de licitació; quina ha estat la valoració tècnica feta per la
mesa de contractació, amb l’assessorament del Consorci SIGMA. El senyor Santaló també fa
una previsió sobre quan començaran els treballs i recorda als assistents quin és el seu termini
màxim de finalització.
No hi ha altres intervencions i la proposta s’aprova per unanimitat dels assistents.

5- Aprovació de la indemnització a satisfer a les treballadores del servei de Llar d’Infants
amb motiu de la supressió d’aquest servei municipal.
Atès que el passat 26 de setembre, amb registre d’entrada de documents núm. 1524/2017, es
va rebre escrit del Jutjat Social 3 de Girona (UPSD social 3), en què es comunica el decret, de
data 18 de setembre de 2017, pel qual l’esmentat jutjat acorda admetre a tràmit la demanda
(per possible acomiadament improcedent) en el procediment “otros despidos o extinciones
contractuales núm. 727/2017”, interposada per les senyores Maria Àngels Brosa Raurell, Maria
Dolors Fernández Domènech i Susanna Costa Vilanova contra aquest Ajuntament
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Atès que en l’esmentada resolució es cita a l’Ajuntament per a que comparegui als actes de
conciliació i, si escau, de judici, els quals s’ha previst que es duguin a terme el dia 5 d’abril de
2018.
Atès que, una vegada estudiada la referida demanda, s’ha cregut convenient arribar a un acord
extraprocessal amb les demandants (antigues treballadores de la Llar d’Infants “El Castellet”,
servei municipal que va ser extingit per acord del ple municipal de data 21 de juny de 2017), en
el sentit que l’ajuntament accepta indemnitzar les referides treballadores a raó de 35 (trentacinc) dies per any treballat.
Atès que s’ha previst que l’esmentat acord extraprocessal se signi, amb les solemnitats que fan
al cas, el proper dilluns, dia 11 de desembre de 2017.
De conformitat amb l’informe del secretari-interventor municipal, el ple municipal adopta els
següents
ACORDS:
Primer: Aprovar la signatura de l’acord extra processal esmentat a la part expositiva del
present dictamen, en relació a la demanda (per possible acomiadament improcedent) en el
procediment “otros despidos o extinciones contractuales núm. 727/2017”, tramitat davant del
Jutjat Social 3 de Girona (UPSD social 3), demanda que va ser interposada per les senyores
Maria Àngels Brosa Raurell, Maria Dolors Fernández Domènech i Susanna Costa Vilanova
contra aquest Ajuntament
Segon: Notificar-ho al Jutjat Social 3 dels de Girona.
Deliberacions: Intervé senyor Fidel Balés i Juanola, segon Tinent d’Alcalde, per explicar quina
és exactament la indemnització que es pagarà a les treballadores de l’antiga llar d’infants en
virtut de l’acord extraprocessal de referència i per què s’ha preferit arribar a un acord amb elles
abans que se celebri el judici. També informa que la conciliació es farà el proper dilluns i que ell
hi assistirà, com a representant de l’Ajuntament, per delegació de l’Alcalde.
Intervé el senyor Alcalde per ratificar les paraules del senyor Balés respecte del per què s’ha
cregut convenient evitar un judici que, amb tota probabilitat, s’hauria perdut.
No hi ha altres intervencions i la proposta s’aprova per unanimitat dels assistents.

6- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de suport i
adhesió al manifest de Somescola.cat per refermar el suport a l’escola catalana i al
model de cohesió social que aquesta representa.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent:
“1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i
entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del model educatiu català,
que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi
els infants i joves per la seva llengua d’origen.
2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l’àmplia pluralitat d’actors i de
sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem necessari reforçar el treball
conjunt per a consolidar, protegir i millorar el model educatiu català, patrimoni de la nostra
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societat, i garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves i per a la cohesió
social del país.
3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que
possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge
de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya:
“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines
necessàries per a entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; i
posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica a la
societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure”.
4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis de segle XX, han
ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns principis de convivència
sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa i han après
vivencialment els principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura
de Catalunya han determinat el procés de desenvolupament d’aquestes capacitats, dins una
escola catalana, amb valors democràtics i integradors, que els han permès poder exercir la
ciutadania de ple dret.
5. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva diversitat,
són compartits de manera amplíssima per la societat catalana, més enllà de les opcions
polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de les diferents perspectives que la
pluralitat d’actors del sistema educatiu té sobre com ha de ser-ne la concreció.
6. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la història per diferents
expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les Montessori i
Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment d’Escola Nova i els Institut-escola de la
Generalitat republicana, els moviments de renovació pedagògica dels anys 60, les escoles
d’iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions per l’escolarització de tots els infants i pels
drets laborals, el treball per l’escola inclusiva, el consens social i polític i de la comunitat
educativa del model d’immersió lingüística, etc.
7. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el model
educatiu català es consolidi i millori, per a donar resposta als reptes i les necessitats dels
infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el
pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de
convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la
inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat,
inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.
8. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest
model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha mantingut
tothora la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context de tensions
vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i les entitats reconeixem i els agraïm públicament
la aquesta tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.
9. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la darrera
dècada per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de diferents cultures
del món. Podem constatar que ha estat un factor important per a afavorir la cohesió social des
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d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model
educatiu català.
10. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora,
l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística volen
posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants
i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. Per això, les entitats
que formem Somescola fem una crida perquè el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni
que és el model educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne
a la millora”.
Atès que les administracions locals són un element clau per consolidar, protegir i millorar el
model educatiu català, en tant que en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya treballen en
coresponsabilitat amb el Departament d‘Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de
qualitat.
El grup municipal d’ERC proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Subscriure el manifest de Somescola “Per la consolidació, protecció i millora del model
educatiu català”, per refermar el suport del municipi al model educatiu català i a la seva
contribució a estendre els valors democràtics i a possibilitar la cohesió social sense separar els
infants per la seva llengua d’origen, rebutjant també les acusacions d’adoctrinament ideològic i
de marginació del castellà a l’escola catalana.
Segon. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a Somescola, formada per més d’una
cinquantena d’entitats educatives, socials i culturals.
Tercer. Traslladar aquests acords a la plataforma Somescola, al Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Deliberacions: Intervé el senyor Alcalde per defensar l’oportunitat de la moció i, en aquest
sentit, diu que no creu que no calgui extendre’s gaire, per coneguda de tots, sobre l’actual
l’amenaça que l’Estat espanyol està infligint repetidament sobre les institucions de Catalunya i
per manifestar que l’escola catalana és un pilar fonamental de la nostra societat que de cap
manera hauria de ser atacada.
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents.

PART DE CONTROL
7-Informació gestió municipal.
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de la relació d’entrades al Registre des de l’últim Ple fins a
l’actual i del despatx de l’Alcalde.
Després de fer aclariments a alguns dubtes sorgits, el Ple se’n dona per assabentat i s’ordena
l’arxiu de la relació dels documents com a Annex I d’aquesta acta.
El senyor Xavier Gelis Pujolar demana informació de si es pensa afrontar i, en el seu cas, com
es pensa afrontar el problema que la senyora Montserrat Adell planteja, en escrit presentat el
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dia 17 de novembre proppassat, sobre l’acumulació d’extrements i orina de gats i gossos que
provoquen mala olor i un aspecte força insalubre al barri vell.
El senyor Alcalde explica quines actuacions hi ha previstes al respecte

8-Decrets adoptats des de l’últim Ple.
Es dona compte al Ple de la relació de decrets d’alcaldia que es transcriu a continuació:
- Decret de data 06/10/2017 que aprova les liquidacions del 1r i 2n trim. 2017 corresponent a la
gestió del servei d'aigua domiciliària i clavegueram.
- Decret de data 09/10/2017 que ordena la baixa per inscripció indeguda de diverses persones en
el padró d'habitants.
- Decret de data 10/10/2017 que autoritza a reformar la instal·lació d'aigua i neteja de fustes a la
casa situada al c/Major, 9
- Decret de data 10/10/2017 que autoritza a repintar la façana de la casa situada al c/ Garrotxa, 6
- Decret de data 10/10/2017 que autoritza a arrencar paviments actuals i fer-los nous en dues
cambres frigorífiques a la pl. Nova, 3
- Decret de data 10/10/2017 que autoritza a canviar la banyer aper plat de dutxa al pis situat al
c/Pau Casals, 13, 3r, 2a.
- Decret de data 10/10/2017 que autoritza a repicar el paviment exterior entrada garatges i fer-lo
nou a la casa situada al c/Garrotxa, 6
- Decret de data 10/10/2017 que autoritza a reformar la instal·lació d'aigua i neteja de fustes a la
casa situada al c/Major, 9
- Decret de data 10/10/2017 que autoritza a canviar rajols de la balconera al pis situat al c/ Dr.
Flèming, 6, 1r, 2a.
- Decret de data 10/10/2017 que autoritza a reformar el bany i la cuina del pis situat al c/Església,
1, 2n
- Decret de data 10/10/2017 que autoritza a connectar el desaigua de la casa situada al c/Major, 16
a la xarxa general.
- Decret de data 18/10/2017 que autoritza l'ocupació de la via pública per posar un camió cistella
davant la ctra. de Girona, 3, per netejar la canalera, durant el dia 18 d'octubre de 2017.
-Decret de data 23/10/2017 que aprova la modificació de crèdits núm. 9/2017
- Decret de data 31/10/2017 que aprova la relació de factures O/2017/14 per un import de
52.841,13 euros.
Decret de data 02/11/2017 que desestima el retorn de l'import en concepte de quota d'utilització de
la piscina municipal estiu 2017
Decret de data 03/11/2017 que contracta a la senyora Mercè Hernandez amb caràcter laboral
temporal, per substituir a la senyora Adoración Miquel.
-Decret de data 09/11/2017 que autoritza la instal·lació d'un contenidor per runes a la pl. Major, 3
durant el dia 13 de novembre de 2017.
- Decret de data 09/11/2017 que aprova la MV "Acondicionament parets del camí dels horts d'ús
públic al municipi de Castellfollit de la Roca" i sol·licita participar en la convocatòria de subvencions
del Programa de desenvolupament rural 2014-2020.
- Decret de data 10/11/2017 que aprova les subvencions per a l'any 2017 a les entitats següents:
Unió Esportiva Castellfollit............................................................................. 1.500 euros
Associació Gent Gran ...................................................................................1.500 euros
- Decret de data 13/11/2017 que aprova la factura següent:
Marc Martí (Animació Festa) ....................................................................... 320,00 euros
Vertical Emotions, SC (Tirolina Fira Picapedrers).................................... 4.235,00 euros
Novallum (2 llums per oficina) ..................................................................... 145,10 euros
TOTAL..................................................... .................... ................................ 4.700,10 euros

pl. Sant Roc, 2 - 17856 Castellfollit de la Roca - Tel. 972 29 40 03 - ajuntament@castellfollit.cat - NIF: P1705100D

Ajuntament de
Castellfollit de la Roca

- Decret de data 17/11/2017 que aprova la liquidació del 3r trim. 2017 corresponent a la gestió del
servei d'aigua domiciliària i clavegueram.
-Decret de data 17/11/2017 que autoritza la utilització del local del Centre Cívic el dia 31 de
desembre de 2017.
-Decret de data 30/11/2017 que autoritza el trasllat de restes del nínxol 16 del 1r bloc al nínxol 7 del
1r bloc.
S’arxiva la relació de decrets com a Annex II d’aquesta acta
9-Relació de factures
Com sigui que no s’ha fet arribar el detall de la relació de factures als regidors/es, s’acorda que
aquesta els serà lliurada el proper dijous i que s’hi ha alguna observació a fer sobre alguna o
algunes d’elles, es farà constar directament a l’acta de la sessió.
10-Propostes o mocions d’urgència, si escau.
No n’hi ha

11-Precs i preguntes.
No n’hi ha.
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.
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