Ajuntament de
Castellfollit
de la Roca

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
DIA 20 DE FEBRER DE 2018 (CONVOCATÒRIA NÚM. 36)

A la Sala de Plens "Espai Cultural Sant Roc", a les 8 del vespre del dia 20 de febrer 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.
Sr. Fidel Balés Juanola.
Sra. Bàrbara Asencio Serret.
Sr. Roger Santaló Puig.
Sra. Helena Coll Vila.
Sr. Francesc Reixach Planella
Sra. Jasmina Pujolar Font.
Sr. Xavier Gelis Pujolar.
Sr. Joan Prada Pujolar
Ha actuat com a secretari el Sr. Lluís Muñoz Lloret.
Ordre del dia :

PART RESOLUTIVA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Aprovació del Pla d’Igualtat
Aprovar l’inici del procés per obtenir el “Segell Pobles amb encant”
Aprovació dels dies de festa local per a l’any 2019.
Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) “Moció per
recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions.”
6. Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) “Moció en
commemoració del dia internacional de les Dones”

PART DE CONTROL
1. Informació gestió municipal
2. Decrets adoptats des de l’últim Ple
3. Propostes o mocions d’urgència, si escau
4. Precs i preguntes
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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 5 de
desembre de 2017, el Ple el troba correcte i, per tant, s’aprova per unanimitat, sense esmenes.
2- Aprovació del Pla d’Igualtat inicial
El Sr. Alcalde explica els antecedents de la proposta i acorden que es farà arribar l’esboç a tots
els regidors per tractar les esmenes que correspongui.
El Ple ho aprova per unanimitat
3- Aprovació Segell Pobles amb encant
El Sr. Alcalde explica els antecedents i passa la paraula a la regidora de Turisme Barbara
Asencio que explica en què consisteix l’acord i quins beneficis aportarà al municipi, així com els
costos, aclarint que el primer any el cost és de 0 euros i a partir d’aquí, tindrà un cost anual de
500€.
El Ple ho aprova per unanimitat.
4- Aprovació esmena proposta dies festius 2019
Vist l’escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 12/2/2018 sol.licitant que
l’Ajuntament els comuniqui les dues dates de festa local per a l’any 2019 per tal de preparar
l’Ordre de Festes Locals per a l’any 2019 a Catalunya,
El Sr. alcalde proposa al Ple que les dues festes locals de Castellfollit de la Roca per a l’any
2019 siguin el dilluns 10 de juny i el dilluns 19 de setembre .
Aquest canvi ve donat perquè en comptes de dues festes majors se’n celebrarà una, la festa de
la germandat
El Ple ho aprova amb 7 vots a favor d’ERC, 1 vot en contra d’en Xavier Gelis Pujolar i 1a
abstenció d’en Joan Prada Pujolar.
5- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) “Moció per
recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions.”

Segons la següent moció:

“MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA
PÚBLIC DE PENSIONS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular per
haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000 amb la finalitat
d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions
contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la
seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions contributives fins
arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les
pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat Social.
Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de les relacions laborals i
sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no s’entra a solucionar
el problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda
a mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la revalorització de les pensions
sigui del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%.
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat de la
progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada pel govern del
PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de jubilació i augmenta el
període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l’Estat ha proposat que es pugui triar per al
càlcul l'opció que prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant tota la
seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat
de ser aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes laborals,
tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores sinó
que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora i sense
objectius que revertissin en les condicions laborals de les persones i en la seva futura situació
de pensionista. I no és exagerat pensar que ambdós partits estan creant l’escenari per
privatitzar part de la pensió de jubilació.
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les mesures
que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del problema
que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Castellfollit de la
Roca proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC: les
pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida, i impulsar els
canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui.
Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha adoptat
en molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les cotitzacions més
baixes.
Tercer. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques retributives
superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb uns salaris
superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.
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Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les reformes
laborals realitzades pel PP i el PSOE.
Cinquè. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes puguin
recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha vist minvat per
la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions.
Sisè. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de la
persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a temps
parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de jubilació.
Setè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant legislatives com de
gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions derogant la
reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga com a deure primordial al
pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de previsió
i de sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de molta gent treballadora
durant molts anys sense un acord amb els agents socials.
Vuitè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de
relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible sostraure els
ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a la mala
gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat.
Novè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a
causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que compensi la diferència
de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels Pressupostos
Generals de l'Estat.
Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al Parlament
de Catalunya.”
El ple aprova la moció per unanimitat.

6-Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) “Moció en
commemoració del dia internacional de les Dones
Presentada la següent moció:

“MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE

LES DONES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent
evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i
impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna
de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan
presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les
dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la
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pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent d’Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7
de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí.
Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia
l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no tenen cap dona
als seus Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones
representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els
sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no
s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones.
Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un
26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Al País Valencià i a les
Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88% respectivament. Qüestió que, a
diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que ens “hi hem de posar” per eradicar-la
mentre veiem com diversos països europeus adopten noves mesures per fer-hi front.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral i
personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i
participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar els
permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal
continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat
lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret
lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de denúncia d’assetjament sexual ha fet
evidents aquestes situacions encara tan habituals i hem seguit amb preocupació el tractament
judicial i mediàtic de casos de violacions que han posat de nou el focus sobre les dones i no
tant sobre els agressors. També s’han fet públics casos d’agressions sexuals que han sortit a la
llum pública a Catalunya i que mostren que cal continuar amb la tasca de prevenció, de
reparació de les víctimes i castigar-ne els autors.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir
contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una
República Feminista de dones i homes lliures.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Castellfollit de la
Roca proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca manifesta el seu compromís per continuar
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i
rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
Segon. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat
que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de decisió
i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Tercer. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les
dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència
en l’àmbit laboral i els espais d’oci.
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Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les
feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment
Feminista i els sindicats majoritaris.
Cinquè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de
les polítiques fetes des del govern municipal.
Sisè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Ca la Dona, als
grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats
municipalistes.”
S’aprova la moció per unanimitat.

PART DE CONTROL
1-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.
2-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 30/11/2017 que aprova la llista provisional d'admesos i exclosos del concurs oposició del
lloc de treball de secretaria-intervenció.
- Decret de data 30/11/2017 que aprova la relació de factures O/2017/15 per un import de 27.252,67 euros.
- Decret de data 07/12/2017 que delega en el senyor Fidel Balés, la representació de l'Ajuntament per la
signatura de l'acord extra processal per suposat acomiadament improcedent de les treballadores de la llar
d'infants.
- Decret de data 11/12/2017 que acorda retribuir al Sr. Lluís Muñoz Lloret el desenvolupament de les
funcions de secretaria-intervenció.
- Decret de data 12/12/2017 que accepta el canvi de titularitat de la llicència de l'activitat de bar situada a la
ctra. vella d'Olot, 2, abans a nom de Pere Vilà en representació del CN Castellfollit i a partir d'ara a nom de
Silvia Faitar.
- Decret de data 18/12/2017 que ordena la baixa per inscripció indeguda del Sr. Dawinder Kumar i del Sr.
Satwant Singh al padró municipal d’habitants.
- Decret de data 20/12/2017 que aprova la factura núm. A1-1-03849 de Stocks Didactic per un import de
233,10€.
- Decret de data 21/12/2017 que aprova la factura núm. 2017-363 de la Fundació Guifi.net, per un import de
4.500€.
- Decret de data 28/12/2017 que aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos del concurs oposició del lloc
de treball de secretaria-intervenció.
- Decret de data 28/12/2017 que accepta el canvi de titularitat de la llicència de l'activitat d'industria
alimentària de fabricació de pa i derivats situada a la ctra. de Girona, 6, abans a nom de Cal Enric, SA i a
partir d'ara a nom de Productes Artesans Cal Enric, SL.
- Decret de data 28/12/2017 que aprova la modificació de crèdits núm. 10/2017
- Decret de data 29/12/2017 que aprova la modificació de crèdits núm. 11/2017
- Decret de data 29/12/2017 que aprova la modificació de crèdits núm. 12/2017
- Decret de data 31/12/2017 que aprova la relació de factures O/2017/16 per un import de 31.626,65 euros.
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- Decret de data 03/01/2018 que aprova la MV de "Millora del paviment i formació d'una zona d'aparcament
al c/Pau Casals" i sol·licita una subvenció extraordinària a Presidència de la Diputació de Girona.
- Decret de data 04/01/2018 que estableix la composició del tribunal qualificador de les proves de selecció
de la plaça de secretaria-intervenció.
- Decret de data 09/01/2018 que autoritza el trasllat de restes del nínxol núm. 39 del 2n bloc al 28 del 2n
bloc.
- Decret de data 09/01/2018 que autoritza el canvi de nom del nínxol núm. 37 del 1r bloc.
- Decret de data 09/01/2018 que autoritza a col·locar gres a la terrassa de la casa situada a la pl. Major, 7.
- Decret de data 09/01/2018 que autoritza a fer obres de manteniment de la coberta de la casa situada al
c/Canigó, 10.
- Decret de data 09/01/2018 que autoritza a fer obres de manteniment de la coberta de la casa situada a la
ctra. d'Olot, 30.
- Decret de data 09/01/2018 que autoritza a enrajolar 15 m2 de jardinet de la casa situada al c/ Dr. Flèming,
1.
- Decret de data 09/01/2018 que autoritza a reformar la cuina i instal·lar un foc a terra a la casa situada a la
pl. Major, 3.
- Decret de data 09/01/2018 que autoritza a canviar la banyera per plat de dutxa a la casa situada a la pl.
Sant Roc, 6.
- Decret de data 09/01/2018 que autoritza a pintar la façana de l'edifici situat al c/Pau Casals, 5.
- Decret de data 09/01/2018 que autoritza a canviar una porta i una finestra a la casa situada a la ctra. de
Girona, 22.
- Decret de data 11/01/2018 que estableix noves dates per a la celebració de les proves de selecció per a
cobrir, interinament i mitjançant concurs-oposició, el lloc de treball de Secretari/ària Interventor/a.
- Decret de data 11/01/2018 que dona per complerta la condició a què va quedar subjecta l'adjudicació del
contracta de serveis "Tractament de la vegetació a la cinglera de Castellfollit de la Roca”.
- Decret de data 15/01/2018 que delega al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de la convocatòria
de subvenció per sufragar despeses derivades de la redacció i actualització de plans directors del servei
municipal d'abastament d'aigua i l’execució de les actuacions objecte de subvenció.
- Decret de data 18/01/2018 que sol·licita l'adhesió al Catàleg de serveis de Dipsalut per a l’any 2018.
- Decret de data 18/01/2018 que sol·licita participar en el Programa Pm01. i) Servei de dinamització de
Xarxes d’ itineraris saludables i Pm01. p) Servei de dinamització dels Parcs urbans de salut, inclòs en el
catàleg de serveis 2018.
- Decret de data 19/01/2018 que sol·licita a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa que emeti informe i efectuí
proposta de quina documentació que consta a l’Arxiu Municipal de Castellfollit de la Roca pot ser eliminada.
- Decret de data 31/01/2018 que aprova la relació de factures O/2018/1 per un import de 20.431,98 euros.
- Decret de data 31/01/2018 que aprova la liquidació del 4t trim. 2017 referent a la gestió del servei d'aigua
domiciliària i clavegueram.
- Decret de data 08/02/2018 que aprova la recompra del nínxol núm. 39 del 2n bloc.
- Decret de data 08/02/2018 que autoritza la instal·lació d’una caseta a la pl. Catalunya, destinada únicament
a venda de material pirotècnic del període del 15 al 30 de juny.
- Decret de data 12/02/2018 que autoritza a canviar la rajola de la paret del bany a la casa situada al
c/Església, 10.
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- Decret de data 12/02/2018 que autoritza a reparar les esquerdes de la façana i pintar a la casa situada al
c/Garrotxa, 10.
- Decret de data 12/02/2018 que autoritza a fer una connexió al desaigua a la casa situada al c/Nou, 12.
- Decret de data 12/02/2018 que autoritza a reformar la fusteria, instal·lacions i paviments a la casa situada
al c/Nou, 5 (2), baixos.

S’arxiva la relació de decrets com a Annex II d’aquesta acta
3-Propostes o mocions d’urgència, si escau.
No n’hi ha

4-Precs i preguntes.
El regidor Xavier Gelis Pujolar demana si es té previst fer alguna mostra de disconformitat o
reclamació a la Generalitat per haver suprimit els ajuts a les llars d’infants.
L’Alcalde respon que ho miraran.

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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