Ajuntament de
Castellfollit
de la Roca

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
DIA 17 D’ABRIL DE 2018 (CONVOCATÒRIA NÚM. 37)

A la Sala de Plens "Espai Cultural Sant Roc", a les 8:30 del vespre del dia 17 d’abril de 2018,
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
Sra. Bàrbara Asencio Serret
Sr. Roger Santaló Puig
Sra. Helena Coll Vila
Sr. Francesc Reixach Planella
Sra. Jasmina Pujolar Font
Sr. Xavier Gelis Pujolar
Han excusat la seva assistència els regidors següents:
Sr. Fidel Balés Juanola
Sr. Joan Prada Pujolar
Ha actuat com a secretària la Sra. Marta Padró Andrés

Ordre del dia :
PART RESOLUTIVA
1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva
antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.
3.Proposta Acord complement específic treballadora
4.Proposta Acord sol·licitud compensació econòmica càrrecs electes
5.Proposta Acord modificació provisional preus públics
6.Proposta Acord baixa drets exercicis tancats
7.Proposta Acord nomenament secretària registre civil
PART DE CONTROL
1.Informació gestió municipal
2.Assumptes de tràmit
Decrets
Registre factures
Registre entrada
3.Donar compte de la incorporació de crèdits del pressupost del 2017 al 2018
4.Propostes o mocions d’urgència, si escau
5.Precs i preguntes
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 20 de
febrer de 2018, el Sr. Xavier Gelis Pujolar exposa que hi va haver dues intervencions que no hi
consten, i per tant, s’hauria d’esmenar.
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Per una banda fer –hi constar el motiu pel qual s’estableixen com a festes locals de l’any 2019
els dies 7 i 10 de juny, donat que en comptes de dues festes majors se’n celebrarà una, la festa
de la germandat i es creu important reflectir-ho.
L’altre intervenció que creu hi hauria de constar és la pregunta que ell mateix va realitzar sobre
si es té previst fer alguna mostra de disconformitat o reclamació a la Generalitat per haver
suprimit els ajuts a les llars d’infants.
S’acorda fer les esmenes i presentar l’acta per la seva aprovació en el proper Ple.
2.-Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la
deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol

“MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA
DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano
Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva
contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i
tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de
dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant
injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia
trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà
a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de
vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la
recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment
incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada
i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i
inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del
segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que
continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les.
Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants
que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del
21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i,
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes,
feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí,
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre
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mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat.
Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple
exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la
lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a
súbdits.”
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i
Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la
garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s
sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels
drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i
garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats de a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat,
la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament de
Catalunya.
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr.
Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i
també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de
les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la
ciutadania”.
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) així com a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), l’aprovació de la present moció.
La moció s’aprova per unanimitat.
3.-Proposta Acord complement específic treballadora
Examinada la proposta d’increment del complement específic del lloc de treball de na Susanna
Anguita Curós.
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Considerant que s’ha realitzat l’oportuna valoració del lloc de treball concret donat que no
existeix la corresponent RLT i que l’increment està justificat en una major dificultat, dedicació i
responsabilitat
Resultant que l’esmentada modificació és de caràcter urgent en tant que s’ha de donar
compliment a la implementació i adaptació d’aquest Ajuntament a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques pel que fa a
l’administració electrònica, no podent demorar-se, per tant, la seva aprovació fins el proper
exercici.
Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació continua de l’organització
als canvis produïts de forma que la mateixa reprodueixi una imatge fidel de la realitat
econòmica i organitzativa.
Considerant que l’increment del complement específic ve condicionat, en cas d’existir, de la
modificació de la RLT, i que en cap cas pot suposar un augment global de les retribucions
complementàries, de conformitat amb allò que preveu l’article 18 de la Llei 3/2017, de 27 de
juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 -LPGE 2017.
Considerant que Na Susagna Anguita Curós ve gaudint de l’increment del complement
específic en 3.076,64€ bruts anuals des de l’1 de gener de 2018.
Considerant que la proposta de modificació no afecta la plantilla aprovada juntament amb el
Pressupost municipal.

PROPOSO:
PRIMER.- modificar el complement específic del lloc de treball de na Susagna Anguita Curós.
SEGON.- Publicar l’acord que s’adopti al Butlletí Oficial de la Província de Girona, tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, amb indicació del recursos que siguin
procedents.
L’Alcalde explica que fa un any i mig l’Ajuntament està implementant l’expedient electrònic, que
en aquests moments es troba en la 1ª fase, que ha comportat un augment de feina. Aquesta
feina l’ha assumit la Sussagna, amb l’objectiu que tan aviat com sigui possible tinguem totes
les fases. Aquest augment se li està retribuint des de l’1 de gener i consta en els pressupostos
aprovats.
L’acord s’aprova amb els vots a favor de tots els assistents, per tant s’aprova per unanimitat.
4.-Proposta Acord sol·licitud compensació econòmica càrrecs electes
El DOGC núm. 7596, de data 11-4-2018 publica la convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels Ajuntaments amb una población de dret de menys de 2000
habitants, que tinguin càrrecs electes amb retribucions.
El termini de presentació de la sol·licitud és fins l’ 11/05/2018, i obliguen a presentar-la
mitjançant uns impresos predeterminats, en els quals has de definir les persona, la dedicació i
el temps, que prevegis que rebrà retribucions de l'Ajuntament.
Per tot això, PROPOSA:
PRIMER.- Sol·licitar participar en l’esmentada convocatòria de compensacions econòmiques a
favor dels Ajuntaments una població de dret de menys de 2000 habitants perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes.
SEGON.- Destinar aquesta subvenció a compensar econòmicament a l’Ajuntament les
nòmines dels càrrecs electes amb dedicació a l’exercici del seu càrrec.
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TERCER.- Determinar les persones amb dedicació a l’exercici del seu càrrec segons la
següent distribució:

Nom i cognoms

DNI

Càrrec

Alta Seg. Social

Mesos/any

% Dedicació

Miquel Reverter Tres

77114739 V

Alcalde

01/07/2015

12

75%

Bàrbara Asencio Serret

43455509 E

Tinent d’alcalde

01/07/2015

12

75%

La proposta s’acorda per unanimitat.
5. Proposta Acord modificació provisional preus públics
Vist l’expedient que es tramita per a l’a modificació del Text Regulador del Preu Públic per l’ús
de les instal·lacions de la piscina municipal, ordenança fiscal número 25, pel 2018.
Vista la Memòria Econòmic – Financera que consta a l’expedient, de la qual es dedueix que el
preu públic cobreix el cost de l’activitat.
Vist l’informe emès per la Secretaria Municipal.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal.
Considerant que la competència per a l’aprovació de la modificació del preu públic correspon
al Ple de la Corporació tal i com es dedueix de l’informe emès per la Secretaria Municipal.
Pel que s’ha exposat, s’eleva al Ple, previ dictamen de la intervenció, la següent
_
PROPOSTA D’ACORD_
PRIMER.- Aprovar la modificació del següent Text Regulador del Preu Públic per l’ús de les
instal·lacions de la piscina municipal, ordenança fiscal número 25, pel 2018.
« Article 1. Objecte
_
De conformitat amb allò previst a l’article 127, en relació amb l’article 41, 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 –TRLRHL-, estableix el preu públic
per l’ús de les instal·lacions de la piscina municipal, de conformitat amb el present Text Regulador del Preu Públic.
Article 2. Subjecte passiu
_
Estan obligats al pagament del preu públic aquí regulat les persones usuàries dels distints serveis.
_
Article 3. Quantia
_
L’import del preu o tarifa és, IVA inclòs, el següent:
_
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ABONAMENTS TEMPORADA
Abonaments temporada socis nens de 6 a 11 anys
Abonaments temporada socis joves de 12 a 17 anys
Abonament temporada socis adults, a partir de 18 anys
Abonaments temporada socis discapacitats i aturats
Abonaments temporada jubilats i pensionistes

25,00 €
30,00 €
45,00 €
20,00 €
30,00 €

TIQUETS DIARIS
Tiquets entrada diaris nens de 6 a 11 anys
Tiquets entrada diaris joves de 12 a 17 anys
Tiquets entrada diaris adults, a partir de 18 anys
Tiquets entrada diaris discapacitats, jubilats, pensionistes i aturats
Grups mínim 10 persones / persona / dia

4,00 €
5,00 €
5,00 €
4,00 €
3,00 €

CURSOS DE NATACIÓ
Per setmana, amb una assistència mínima de 10 nens / nen

16,00 €

1.Altres usuaris:
- Els entrenadors i nedadors del Club de Natació Castellfollit tindran accés lliure en els entrenaments i en les competicions.
- Els dies de competició a la piscina municipal, els entrenadors, nedadors i familiars dels clubs competidors tindran accés
lliure. Fora de l’horari de competició i/o entrenament estipulat, els entrenadors, nedadors i familiars que vulguin continuar a
la piscina hauran de pagar el tiquet corresponent.
- Les persones amb discapacitat física o psíquica l’acreditaran mitjançant carnet de la Generalitat.
- Les famílies hauran d’acreditar el parentiu amb el llibre de família.
- De dilluns a divendres el CNC podrà realitzar les seves activitats de 9 a 11 del matí, i de 5 a 8 de la tarda en aquest cas
ocupant només dos carrils.
- Els dissabtes i diumenges el CNC podrà realitzar les seves activitats de 9 a 11 del matí.
2.Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta:
- Els nens fins a 5 anys.
- Les persones amb discapacitat física o psíquica, respecte de les quals els serveis socials municipals hagin emès informe
favorable.
Article 4. Normes de gestió
_L’autorització que, en el seu cas, doni dret el pagament del preu públic, quedarà condicionada a les necessitats de
l’Ajuntament i al calendari i horaris que per l’activitat s’estableixin.
Article 5. Cobrament del preu públic
_
Només produït l’ingrés s’entendrà ferma l’autorització per l’ús de les instal·lacions de la piscina municipal.
La manca d’acreditació, mitjançant la presentació del corresponent permís o justificació del pagament, comportarà la no
autorització de l’ús de les instal·lacions.
_
Les tarifes exigibles per aquest preu públic es faran efectives mitjançant ingrés directe a la Tresoreria Municipal
mitjançant ingrés al compte bancari que s’habilitarà, pel que fa als abonaments, i en efectiu pel que fa a les entrades.

_
Article 6. Entrada en vigor
_
El present preu públic entrarà en vigor el dia següent de la publicació d’aquest text al Butlletí Oficial de la Província, i
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continuarà en vigor fins la seva modificació o derogació. »

El regidor Xavier Gelis Pujolar demana si els cursets de natació els paga l’Ajuntament.
L’Alcalde li respon que no, que l’Ajuntament cobra dels nens i a raó dels que s’han inscrit, es
paga als organitzadors del curs mitjançant la factura que ens emetran. Donat que el control el
fa l’Ajuntament, el diferencial és per haver fet la gestió.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
6. Proposta Acord baixa drets exercicis tancats
1. ANTECEDENTS

1. En data 21/12/2017 l’alcalde/president va encarregar a la Intervenció municipal informe
relatiu a la baixa de drets d’exercicis tancats.
2. En data 22/12/2017 la secretària-interventora va emetre informe favorable en relació a la
baixa de drets d’exercicis tancats següents:
a) Modificació negativa del saldo inicial dels drets reconeguts, per error material o de fet,
en les anotacions comptables.

CONCEPTE

Subvenció Diputació de Girona per
inversions financerament sostenibles
Subvenció ICS manteniment dispensari
Subv.FEDER 2007-CERT 6V.P(Govern)
Obertura bar-piscina CN Castellfollit
TOTAL

IMPORT

26.216,11
456,15
7.069,49
895,21

MOTIUS BAIXA

Part de les factures
justificatives rebutjades
No es preveu
RD duplicat
RD duplicat

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
2016.01.76101
2013.01.45100
2010.01.75051
2013.01.32901

34.636,96

2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú enuncia, entre d’altres, que les administracions
públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials o de fet existents als seus actes.
2. L’article 59 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix, entre d’altres,
que els deutes tributaris podran extingir-se per pagament, prescripció, compensació o
condonació.
3. L’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària disposa que prescriurà
als quatre anys el dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna
liquidació, el dret per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats, el dret a
sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos
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indeguts i el reemborsament del cost de les garanties i el dret a obtenir les devolucions
derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el
reemborsament del cost de les garanties.
4. L’article 69.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix que la
prescripció s’aplicarà d’ofici.
5. L’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària disposa que els deutes
que no s’hagin pogut fer efectius en els respectius procediments de recaptació per insolvència
provada, total o parcial, dels obligats tributaris es donaran de baixa en la quantia procedent,
mitjançant la declaració del crèdit com a incobrable, total o parcial, sempre que no es rehabilitin
dins el termini de prescripció. El deute tributari s'extingirà si, vençut el termini de prescripció, no
s'hagués rehabilitat.
6. L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix que els
deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se total o parcialment per compensació
amb crèdits reconeguts mitjançant un acta administratiu a favor del mateix obligat. La
compensació es pot acordar d’ofici o a instància de l’obligat tributari.
7. L’article 75 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix que els
deutes tributaris només podran condonar-se en virtut de llei, en la quantitats i amb els requisits
que en aquella es determinin.
8. L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
estableix que es competència del Ple la determinació dels recursos propis de caràcter tributari.
Per tot això,

3. PROPOSO al Ple l’adopció del següent acord:
1. Aprovar la baixa de drets pendents de cobrament d’exercicis tancats, integrats en l’agrupació
de pressupostos tancats per import total de 34.636,96 €, d’acord amb el detall que figura a la
part expositiva d’aquesta proposta.
2. Fer els assentaments comptables necessaris per a l’efectiva baixa dels drets relacionats
anteriorment.
La proposta s’aprova per unanimitat.
7. Proposta Acord nomenament secretària registre civil
Atès que en data 23 de febrer de 2018 es va incorporar com a secretària-interventora interina
de l'ajuntament de Castellfollit de la Roca la Sra. Marta Padró Andrés en substitució del Sr.
Lluís Muñoz Lloret, que des del 18 de juliol de 2017 ocupava el lloc de treball de sercretariinterventor de l'ajuntament i també com a secretari del Registre Civil de Castellfollit de la Roca.
És per això que l'alcalde-president, en ús de les atribucions que li han estat legalment
conferides, proposa al ple de l'Ajuntament l'adpoció dels següents acords:
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar el nomenament de la senyora Marta Padró Andrés, amb DNI 33.947.394S,
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com a secretària del Registre Civil de Castellfollit de la Roca, amb efectes des del 23 de febrer
de 2018.
SEGON.- Notificar-ho al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i a les
persones interessades.
La proposta s’aprova per unanimitat.

CONTROL
1. Informació gestió municipal
L’Alcalde explica que el regidor Fidel Balés i ell mateix varen tenir una reunió amb Incasol per
tal que ens deixessin arranjar la Plaça Filadora. Que s’han aconseguit permisos per endreçar-la
de manera que s’ha demanat el projecte al tècnic del Consell Comarcal La Garrotxa, Rafel
Planas per poder treure la tanca, posar per terres de fusta i algunes plantes.
També dona compte que l’obra per asfaltar el carrer Pau Casals va endavant. Tenim un acord
amb el Bisbat perquè ens cedeixi durant 10 anys el seu tros, a canvi de reservar-los una plaça
d’aparcament i el manteniment ordinari.
L’obra és considerada menor donat que no arriba als 40.000 euros més iva. Per això hem
demanat 3 pressupostos que ja els hem rebut i el més econòmic és el de l’empresa Vilanova
que és qui ho farà. L’obra està subvencionada.
L’Alcalde també explica que fa uns dies, amb la secretària i l’assessor, es van reunir amb el
departament de Tutela Financera de la Generalitat per explicar-los que havíem tingut una
despesa extraordinària per l’acomiadament del personal de la llar d’infants arrel del seu
tancament.
També explica que paguem 200 euros anuals al Fons Català de Cooperació.

2. Assumptes de tràmit
Decrets
Registre factures
Registre entrada
El regidor Xavier Gelis Pujolar demana aclariment sobre la factura de l’assegurança del
projecte Esferes.
L’Alcalde explica que es tracta d’un projecte entre l’Escola, el Consell, l’Institut i el Consorci per
ajudar a nens que necessiten reforç. El Consorci avalua quins nens són els que necessiten
reforç. Un grup de joves s’encarregarà de donar les classes gratuïtament, i a canvi se’ls farà un
obsequi.
El regidor Xavier Gelis Pujolar vol saber si la neteja del local de la Llar d’infants privada es
repercuteix. L’Alcalde li respon que no, que la neteja va a càrrec de l’Ajuntament ja que se’ls hi
ha llogat el local amb aquest servei inclòs.
El regidor Xevi demana si és correcte l’import de 104€ en la factura del mes de març de la línia
de telèfon del dispensari. L’Alcalde explica que és correcte i afegeix que en aquests moments
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s’han fet els tràmits pel canvi de nom de la línia per tal que l’assumeixi el dispensari.
El regidor demana si hi ha línia ADSL i l’alcalde respon que no, que és l’ascensor.
El regidor també vol saber si serà la última factura i l’alcalde respon que creu que si.

Referent a l’entrada E2018000333 06/03/2018 06/03/2018 S0811001G GENERALITAT DE
CATALUNYA Plaça POMPEU FABRA N.0001 CP 17001 GIRONA (GIRONA) – ESPAÑA
TRAMESA RESOLUCIÓ DENEGATORIA XXIII DUATLO 15:44:45 AJ el regidor Xavier Gelis
Pujolar vol saber de què es tracta.
L’Alcalde explica que la persona que es cuidava d’organitzar la Duatló va presentar la
documentació necessària per demanar els permisos a la Generalitat tant just que no ens els
van poder donar. Primer deia que en aquesta edició no es podia fer perquè no tenia gent. I tot i
que l’Ajuntament li va facilitar recursos, quan va decidir-se a tirar-ho endavant jo no hi va ser a
temps. Per l’edició del 2019 l’Ajuntament mirarà de lligar-ho amb la persona que l’organitza
abans d’acabar aquest any i així poder-ho planificar millor.
El regidor afegeix que és una llàstima ja que quan una cosa es deixa de fer un any, es perd.
El regidor Xavier Gelis Pujolar demana sobre els registres:
E2018000351 08/03/2018 08/03/2018 B74172537 CIENCIA E INGENIERIA ECONÓMICA Y
SOCIAL, S.L. Avinguda FUNDACION PRINCIPE DE ASTURIAS N.0006 CP 33004 OVIEDO
(ASTURIAS) – ESPAÑA FACTURA NÚM. 137 CIENCIA E INGENIERIA ECONOMICA Y
SOCIAL SL 13:13:06 AJ
E2018000352 08/03/2018 08/03/2018 B74172537 CIENCIA E INGENIERIA ECONÓMICA Y
SOCIAL, S.L. Avinguda FUNDACION PRINCIPE DE ASTURIAS N.0006 CP 33004 OVIEDO
(ASTURIAS) – ESPAÑA FACTURA NÚM. 138 CIENCIA E INGENIERIA
ECONOMICA Y SOCIAL SL 13:13:38 AJ
L’Alcalde diu que ho demanarà i se li enviarà la informació per correu.
El regidor Xavier Gelis Pujolar vol saber referent al registre E2018000557 11/04/2018
11/04/2018 INFORMEN QUE DEGUT A LA FORTA PLUJA 77916196Q SUSAGNA SERRANO
PAGES, a on va ser.
Respon l’alcalde que va ser al dispensari, que la brigada ja ho ha sol·lucionat i que no coneix
els detalls però ho demanarà i li farà arribar per correu.
El regidor Xavier Gelis Pujolar afegeix que seria bo fer una repassada general de la teulada.

3. Donar compte de la incorporació de crèdits del pressupost del 2017 al 2018
Aprovar l’expedient nº 9999-000132-2018 d’incorporació de romanents de crèdit que afecta les
aplicacions pressupostàries que a continuació s’indiquen, pels imports que per a cadascuna
d’elles s’especifica:
_

LLISTAT DELS ROMANENTS DE CRÈDIT DE DESPESES EXTRAORDINÀRIES A
INCORPORAR AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018
A) DESPESES:
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APLICACIÓ PRESSUP.
2017

17.01.170.64001

CONCEPTE

Tractament de la vegetació de la cinglera
TOTAL

APLICACIÓ PRESSUP.
2018

IMPORT

59.725,19

18.01.170.64001

59.725,19

B) INGRESSOS:
APLICACIÓ
PRESSUP. 2017

17.01.76103

CONCEPTE

Subvenció Diputació tractament vegetació cinglera
TOTAL

IMPORT

APLICACIÓ
PRESSUP. 2018

59.725,19

18.01.76103

59.725,19

SEGON.- Comunicar la present Resolució a la Intervenció municipal, a l’efecte oportú._
TERCER.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament Ple, en la propera sessió que se celebri.
Els assistents es donen per assabentats.
4. Propostes o mocions d’urgència, si escau
Res a tractar

5. Precs i preguntes

El regidor Xavier Gelis Pujolar demana a què fa referència la indemnització dels membres del
tribunal del decret. Respon l’alcalde president que és l’assignació que tenen els membres que
formen part dels tribunals de selecció de personal i que ha d’assumir l’ens que fa el rocediment.
Com a prec , el regidor Xavier Gelis Pujolar demana que tota la informació de la part resolutiva
s’enviï amb la convocatòria. En aquest sentit, l’alcalde diu que, tot i que la documentació està
disponible a la secretaria, s’ha parlat i s’està treballant perquè sigui així.
I no havent-hi més assumptes de l’ordre del dia per tractar, a les 21.24 hores, 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 vist i plau de l’alcalde i d’altres
membres de la corporació que la signen.
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