Ajuntament de
Castellfollit de la Roca

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 10 D'OCTUBRE DE 2017
CONVOCATÒRIA núm. 31
Data: 10 d'octubre de 2017
Lloc: Sala de Plens ”Espai cultural Sant Roc”
Hora d’inici de la sessió: 20 hores
Hora d’acabament: 21:15 hores
Hi assisteixen:
Tinent d’alcalde primer: Fidel Balés Juanola
Tinenta d’alcalde segona: Bàrbara Asencio Serret
Regidors:
Helena Coll Vila
Roger Santaló Puig
Francesc Reixach i Planella
Joan Prada Pujolar
Xavier Gelis Pujolar
Excusen la seva Absència:
Jasmina Pujolar Font
Ha actuat com a secretar el senyor Lluís Muñoz Lloret, que autoritza aquesta acta,
seguint l’ordre del dia de la convocatòria:
Ordre del dia:
PART DISPOSITIVA
1. Proposta aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm.30, de data 08 d’agost
de 2017).
Havent passat prèviament una còpia de l’esborrany de l’acta del ple corresponent al
dia 8 d'agost de 2017, el Ple el troba correcte i, per tant, s’aprova per unanimitat,
sense esmenes.
2. Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici de 2016.
Edicte d’exposició pública del compte general de l’exercici 2016
Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes Municipal el COMPTE
GENERAL d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2016, integrat pels Estats
i Comptes que a continuació es detallen:
COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT
DE LA ROCA, composat per:
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- ESTAT I COMPTES ANUALS DE L’AJUNTAMENT – 2016 –
S’exposa al públic, juntament amb els seus justificants i informes de la Comissió
Especial de Comptes, durant quinze dies.
En aquest termini i vuit més s’admetran les objeccions, observacions i reclamacions
que puguin presentar-se per escrit, les quals seran examinades per aquesta Comissió,
i després de fer les comprovacions que cregui oportunes, emetrà un nou informe, si és
el cas, abans de ser sotmès al Ple de la Corporació, de conformitat amb el que
disposa l’article 101.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de
Catalunya, RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals i la Instrucció de Comptabilitat de l’Administració Lo
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents.
3. Proposta aprovació de la contractació dels treballs de tractament de la
vegetació a la Cinglera de Castellfollit de la Roca, així com dels plecs de
clàusules corresponents.
Atès que l’Ajuntament ha plantejat la conveniència de contractar l’execució dels
treballs forestals necessaris pel tractament de lavegetació a la Cinglera de Castellfollit
de la Roca, amb l’objectiu d’aturar l’avanç de la vegetació que hi ha per afavorir la
correcta contemplació de l’afloramentgeològic, minimitzar els processos de
despreniments i posar en valor un espai d’interèscientífic, pedagògic i turístic.
Atès que el Consorci Sigma, del Consell Comarcal de la Garrotxa, ha elaborat tan el
plec de clàusules administratives com el plec de prescripcions tècniquesparticulars per
a fer possible la contractació dels referits treballs forestals
Atès que la contractació s’ha de regir per allò que disposen, entre d’altres, els
articlesque s’esmenten a continuació:
-articles 157 isegüents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial DecretLegislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP) iarticle 8 del
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, demesures urgents en matèria de contractació
pública (quedant exclosa tota negociació delstermes del contracte, d’acord amb
l’article 157 delmateixTRLCSP)
-article 150.3 g) del mateix TRLCSP.
-articles 142.1 i 159.1 del mateix Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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: 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 annex 1 del present dictamen.
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Segon: Aprovar l’obertura del procediment de licitació mitjançant la inserció de l’anunci
corresponent en el BOP de Girona i en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, per la
qual cosa s’anuncia la corresponent convocatòria de la licitació, d’acord amb el resum
que es fa constar a continuació:
Descripció de l'objecte del contracte: Tractament de la vegetació a la Cinglera de
Castellfollit de la Roca.
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
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Valor estimat del contracte: 47.632,86 € , IVA exclòs (5%modificacions)
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
PRESENTACIÓ D'OFERTES
Data límit de presentació: 26 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Termini durant el qual els licitadors estan obligats a mantenir l'oferta: un mes, des de la
data d'obertura de les ofertes econòmiques.
Tercer: Notificar-ho al Consorci SIGMA
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents.
4. Proposta d’aprovació de les bases del procés de selecció del lloc de treball de
Secretari-Interventor de l’Ajuntament, en règim de funcionari interí.
Antecedents
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El lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca
està vacant , actualment, perquè en data 17 de juliol de 2017 es va produir la jubilació
de la seva titular, la senyora Anna Serra.
La cobertura d’aquest lloc de treball, que resulta necessària i urgent, no ha estat
possible efectuar-la encara mitjançant funcionari d’habilitació nacional pels
procediments dels articles 31, 32 i 33 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol de
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació
de caràcter nacional, si bé és cert que, des del passat dia 20 de juliol de 2017, és
exercit pel secretari-interventor del Servei d’Assistència Tècnica als municipis del
Consell Comarcal de la Garrotxa, en règim de “comissió circumstancial”, d’acord amb
la resolució del President d’aquest ens, de data 6 de juliol de 2017, que figura a
l’expedient.
De conformitat amb l’article 34 de l’esmentada norma, que regula els nomenaments
interins, interessa convocar un procés selectiu per a la selecció, com a funcionari
interí, de la plaça de secretari-interventor d’acord amb les bases que figuen com a
annex al present dictamen.
Essent precís dur a terme la selecció de personal per cobrir, en règim d’interinitat, la
plaça de Secretaria intervenció, fins a tant s’ocupi la mateixa per funcionari
d’habilitació de caràcter nacional, examinades les esmentades bases de la
convocatòria en relació amb la selecció de personal referenciada
Atès que l’article 31 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, estableix el següent:
“ 1. Quan no sigui possible la provisió dels llocs de treball vacants en les entitats locals
reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal pels procediments
que preveuen els articles 27, 28, 29 i 30, les entitats locals podran proposar
excepcionalment el nomenament com a personal funcionari interí, d'acord amb el que
assenyala l'article 10.2 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic, d'una persona que estigui en possessió de la titulació exigida per a l'accés a la
subescala a la qual pertany el lloc.
2. El director o la directora general d'Administració Local farà el nomenament, previ
informe on quedi acreditada la impossibilitat de provisió per un funcionari o una
funcionària de carrera amb habilitació de caràcter estatal.
Legislació aplicable
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa en un text únic
de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Articles 282 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya..Articles 6 a 8 i 94 i
següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
Personal al Servei de les Entitats Locals.et 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació
del coneixement del català i de l’aranès en el processos de selecció de personal i
provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya. Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Articles
91, 103 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
El Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. L’article 177 del Text Refós de les Disposicions
Legals Vigents en Matèria de Règim Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril. El Reglament General d’Ingrés del Personal al Servei de
l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció
Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat aprovat pel
Reial decret 364/1995, de 10 de març. La Disposició Addicional Segona del Reial
Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els
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programes mínims al fet que ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels
funcionaris de l’Administració Local. El Text Refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. El Decret
195/2008, de 7 d’octubre, abans esmentat, pel qual es regulen determinats aspectes
del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les
entitats locals de Catalunya
Per tot això que s’ha exposat, l’Alcalde-Preseident proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases reguladores de la selecció per a cobrir, interinament, el lloc
de treball de Secretari/ària Interventor/a d’aquest Ajuntament, en els termes en què
figuren en l’expedient.
Segon.- Publicar la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el tauler d’edictes i al web de l’Ajuntament.
Tercer.- Convocar el procés de selecció per a la provisió de la plaça a dalt
referenciada,
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme
aquests acords.
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents.
PART DE CONTROL
5. Informació gestió municipal
6. Decrets adoptats entre el 03/08/2017 i el 06/10/2017
Es dona compte al Ple de la relació de decrets d’alcaldia que es transcriu a
continuació:
- Decret de data 15/06/2017 que aprova les factures següents:
- Vodafone Espanya, SAU ......................................................... 5,64 euros
- Solred (Carburant vehicle brigada maig)............................... 169,34 euros
TOTAL.....................................................................................174,98 euros
- Decret de data 31/07/2017 que aprova la relació de factures O/2017/10 per un import
de 78.179,41 euros.
- Decret de data 16/08/2017 que aprova la relació de factures O/2017/9 per un import
de 10.122,17 euros.
- Decret de data 17/08/2017 que habilita a l’administrativa de l’Ajuntament, Agnès
Torrent, perquè exerceixi les funcions del secretari, amb caràcter accidental del 21 al
27 d’agost.
- Decret de data 18/08/2017 que aprova les factures següents:
- C.N. Castellfollit (Curset juny Esplai Garbuix)................................. 70,00 euros
- Tavi Algueró (Il·lustració personalitzada).................... ...................294,00euros
- La Moixina Restaurant (Dinar comiat secretària) .............. .............593,85euros
- N&X Advocats SLP (Honoraris advocats Llar).......... .................... 242,00eurros
TOTAL..................................................... ... ................................ 1.199,85 euros
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- Decret de data 21/08/2017 que accepta el canvi de titularitat de l’activitat de venda
de queviures amb carnisseria i obrador de la botiga del c/Migdia 10 B.
- Decret de data 29/08/2017 que autoritza a la representant del programa de la TV
rusa “NeputevyeZametki” a gravar imatges de Castellfollit de la Roca.
- Decret de data 30/08/2017 que sol·licita participar en la convocatòria de diversos
programes de DIPSALUT.
- Decret de data 30/08/2017 que autoritza la regularització dels pisos del c/Dtor.
Flèming, 6 al Padró d’Habitants al d’aigua i clavegueram.
- Decret de data 30/08/2017 que autoritza la baixa del comptador d’aigua de
l’habitatge situat al c/Església, 19
- Decret de data 31/08/2017 que aprova la relació de factures O/2017/11 per un import
de 27.244,80 euros.
- Decret de data 5/09/2017que sol·licita participar en la convocatòria del Programa
Pt10 de DIPSALUT
- Decret de data 7/09/2017 que dona suport al Referèndum convocat pel proper dia 1
d’octubre de 2017
- Decret de data 12/09/2017 que delega al Consell Comarcal de la Garrotxa la
sol·licitud de la subvenció per a la millora del control dels cabals subministrats en alta,
amb la instal·lació de comptadors.
- Decret de data 19/09/2017 que sol·licita participar en la convocatòria d’Assistència i
Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona per despeses de les Llars d’infants
curs 2016-2017.
- Decret de data 21/09/2017 que autoritza el canvi de nom del nínxol núm. 10 del 3r
bloc
- Decret de data 21/09/2017 que aprova la factura següent:
- CN Castellfollit (cursets natació i material)......................... 1.123,60 euros
TOTAL..................................................................................1.123,60 euros
- Decret de data 28/09/2017 que autoritza les factures següents:
- Zorelor (Productes químics)............................................. ........ 1.206,67 euros
- Zorelor (Hidrofugant) ....................................................... ........... 268,21 euros
- Allianz (Assegurança vehicle brigada Suzuki) ................. ........... 459,69 euros
TOTAL........................................................................................1.934,57 euros
- Decret de data 29/09/2017 que autoritza l'organització d'un esdeveniment lúdic i
gastronòmic, anomenat “Formatges & Vermut”, el proper diumenge, dia 1 d’octubre de
2017, a la plaça Major.
- Decret de data 30/09/2017 que aprova la relació de factures O/2017/12 per un import
de 44.716,39 euros.
- Decret de data 05/10/2017 que autoritza a reformar la cuina de la casa situada al
c/Pau Casals, 7.
- Decret de data 05/10/2017 que autoritza a pavimentar el garatge de la casa situada
al c/Migdia, 2
- Decret de data 05/10/2017 que autoritza a reformar el bany de la casa situada al
c/Nou, 5 (2).
- Decret de data 05/10/2017 que autoritza a reparar la façana posterior de l'edifici
situat a la ctra. d'Olot, 2-4-6.
- Decret de data 05/10/2017 que autoritza a emporlanar el terra del garatge de la casa
situada al c/ Germanes Illa, 6.
- Decret de data 05/10/2017 que autoritza a pintar la façana de la casa situada a la
ctra. d'Olot, 16.
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- Decret de data 05/10/2017 que autoritza a canviar 2 porticons de fusta per alumini a
la casa situada al Passatge del Cingle, 1.
- Decret de data 05/10/2017 que autoritza a canviar pedres a les cantoneres de la
façana de la casa situada al c/Nou, 2.
- Decret de data 06/10/2017 d'adhesió a la contractació del Consell Comarcal de la
Garrotxa dels serveis de prevenció de riscos laborals.
S’arxiva la relació de decrets com a Annex II d’aquesta acta
7. Propostes o mocions d’urgència, si escau
Moció de l'ACM i l'AMI de rebuig a la violència de la policia espanyola l'1 d'octubre
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat
de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca
ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials del
dia 1 d’octubre a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en
un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non
grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat
dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i
al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
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La moció que s’ha transcrit és aprovada per unanimitat dels assistents.
8. Precs i preguntes
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.

