ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 14)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 10 de maig de
2016, s'ha dut a terme la sessió extraordinària en primera convocatòria. L'ha presidit l'alcaldepresident Sr. Miquel Reverter Tres. Hi han assistit els regidors Sr. Fidel Balés Juanola, Srta.
Helena Coll Vila, Sr. Roger Santaló Puig, Srta. Jasmina Pujolar Font i Sr. Xavier Gelis
Pujolar. Excusa l’absència la regidora Sra. Bàrbara Asencio Serret i el regidor Sr. Francesc
Reixach i Planella. No hi assisteix el regidor Sr. Joan Prada Pujolar

Ha actuat com a secretària la Sra. Anna M. Serra i Rovira, que autoritza aquesta acta seguint
l'ordre del dia de la convocatòria.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcalde saluda i dóna la benvinguda als assistents al Ple.
Havent-se passat prèviament una còpia de l’esborrany de l’acta del ple anterior, el Ple la
troba correcte, i s’aprova per unanimitat.

2.- DESPATX D’OFICI
Abans d’entrar en temes municipals el Sr. alcalde, en nom de tota la corporació municipal,
voldria felicitar la Sra. Bàrbara Asencio per la seva segona maternitat, i desitjar una ràpida
recuperació a la mare i un venturós futur a la nouvinguda i a tota la família.
També vol deixar constància de l’èxit dels organitzadors i de la convocatòria de la 25ena
caminada “la Marxosa” de Castellfollit de la Roca
El Sr. alcalde dóna compte de la documentació que ha arribat a l'alcaldia des de l’últim Ple
ordinari fins a l’actual. Després d’efectuar aclariments a preguntes dels regidors, el Ple en
queda assabentat. (S’arxiva la relació dels documents com a Annex I d’aquesta acta).
Es dona compte del següent decret de l'alcaldia, que el Ple, per unanimitat ratifica:
- Decret de data 05/04/2016 que aprova la liquidació del pressupost municipal de 2.015,
amb el següent contingut:
“PRIMER: Aprovar la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca
de l’exercici 2015, segons el següent detall:

INGRESSOS
CAPÍTOL

CONCEPTE

Capítol 1

IMPOSTOS DIRECTES

Capítol 2

IMPOSTOS INDIRECTES

Capítol 3
Capítol 4

PREVISIÓ DEFINITIVA

DRETS RECONEGUTS NETS

RECAPTACIÓ LÍQUIDA

305.913,00

336.755,99

3.600,00

3.617,97

2.242,94

TAXES I ALTRES INGRESSOS

305.034,31

327.050,25

274.153,62

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

344.579,72

330.216,68

236.174,11

Capítol 5

INGRESSOS PATRIMONIALS

Capítol 7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Capítol 8
Capítol 9

308.832,38

1.222,00

24,66

24,66

27.536,39

20.247,65

0,00

ACTIUS FINANCERS

595.725,43

0,00

0,00

PASSIUS FINANCERS

119.954,40

119.954,40

119.954,40

1.703.565,25

1.137.867,60

941.382,11

960.349,03

997.665,55

821.427,71

TOTAL PRESSUPOST
RECURSOS ORDINARIS

DESPESES
CAPÍTOL

CONCEPTE

CRÈDITS DEFINITIUS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES NETES

PAGAMENTS LÍQUIDS

Capítol 1

DESPESES DE PERSONAL

325.202,97

324.867,85

324.695,82

Capítol 2

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

416.347,49

408.624,55

313.690,96

Capítol 3

DESPESES FINANCERES

39.161,54

17.430,20

17.430,20

Capítol 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

38.378,10

35.172,40

8.423,95

Capítol 5

FONS DE CONTINGÈNCIA

8.645,63

0,00

0,00

Capítol 6

INVERSIONS REALS

190.116,75

147.233,30

147.233,30

Capítol 9

PASIUS FINANCERS

617.659,16

115.937,48

115.937,48

1.635.511,64

1.049.265,78

927.411,71

819.090,10

786.095,00

664.240,93

TOTAL PRESSUPOST
DESPESES ORDINÀRIES

a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a la data de
31/12/2015, segons el següent detall:
a.1) Drets pendents de cobrament:
651.937,85€.
a.2) Obligacions pendents de pagament:
180.578,78€.
b) El resultat pressupostari inicial de l’exercici 2015, determinat per la diferència entre els
drets pressupostaris nets liquidats el 2015 i les obligacions reconegudes netes durant el 2015,
és de 88.601,82€.
Aquest resultat cal ajustar-lo per diferències positives de finançament afectat en la quantitat
de 19.815,65€ i per diferències negatives de finançament afectat per import de 102.280,38€.
Així, el resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2015 és de 171.066,55€.
c) L’Estalvi corrent del pressupost 2015, calculat per la diferència entre els drets nets
liquidats per ingressos corrents (capítols del 1 al 5 de l’Estat d’Ingressos), menys les
obligacions reconegudes netes per despeses corrents (capítols del 1 al 4 de l’Estat de
Despeses) és de 211.570,55€.

d) L’Estalvi net, calculat d’acord amb el que s’estableix a l’article 53 del RDL 2/2004, text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, que es dedueix de la liquidació de
l’exercici 2015 és de 33.280,20€, el que representa un 3,34% dels recursos nets ordinaris del
pressupost liquidat 2015 (veure Annex 3).
e) El nivell d’endeutament a 31/12/2015, calculat segons es determina a la nota informativa
sobre la tutela financera dels Ens Locals per a l’exercici 2015, apartat 3 (no s’inclouen les
quantitats a reintegrar com a conseqüència de les liquidacions negatives de la participació en
els Tributs de l’Estat) se situa, amb un deute viu de 1.330.641,93€, al 133,38% dels
recursos/ingressos per operacions corrents liquidats al 2015 (veure Annex 3).
f) Els romanents de crèdit del pressupost de 2015 a 31/12/2015 pugen a 586.245,86€, i
d’aquests s’incorporen al pressupost de l’exercici de 2016 545.727,10€; mitjançant l’incoació
de l’expedient corresponent, aquest romanent de crèdit afecta al Romanent de Tresoreria en
la quantitat de 512.994,00€.
g) El Romanent de Tresoreria inicial, calculat conforme als articles 101 i següents del RD
500/90 és de 661.421,50€, i cal ajustar-lo amb les següents quantitats:
d.1) Dotació de saldos pendents de cobrar de dubtós cobrament en la quantitat de 75.554,16€
(veure annex 1). El criteri seguit en la quantificació d’aquests saldos està basat en les
recomanacions de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, de data
21 de gener de 2016, sobre tutela financera dels ens locals en matèria d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Cal informar que no s’ha previst la dotació dels saldos pendents de cobrament del FEDER
“Viure al poble”, ja que la seva justificació s’ha presentat en certificacions.
I en el supòsit que alguns d’aquests pendents de cobrar es veiés reduït, es podria aplicar a
aquesta reducció la part del crèdit pont que es va subscriure al 2010 que consta en l’excés de
finançament afectat a 31/12/2015, per import de 180.564,66€, i que reequilibraria el
romanent de tresoreria en la part que s’hagués de donar de baixa.
d.2) L’Excés de finançament afectat (desviacions positives de finançament acumulades a
31/12/2015), pels crèdits de despeses a incorporar al pressupost municipal de 2016 per un
import de 512.994,00€ (veure annex 2).
Així, el Romanent de Tresoreria per a despeses generals quedarà en la quantitat de
72.873,34€.
A aquest romanent de tresoreria per a despeses generals, per tal que reflecteixi la verdadera
situació del romanent de tresoreria per a despeses generals a 31/12/2015, entès com a fons de
maniobra per a futurs exercicis pressupostaris, caldrà descomptar-hi:

Les factures i despeses pendents d’aplicar al pressupost a aquesta data, per import de
17.926,95€ (reflectides als comptes 413 i 555 del Pla General de Comptabilitat).
Els compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit a
31/12/2015 incorporables al Pressupost 2016, per import de 25.012,36€.
L’import de la resta de la paga extra de Nadal 2012 (49,73%), que es podrà pagar
durant l’exercici 2016 (D.A. 12ª Llei 48/2015 de 29 d’octubre de Pressupostos Generals de
l’Estat pel 2016), per import de 9.245,95€.
El Romanent de Tresoreria per a despeses generals definitiu serà de 20.688,08€”
El Ple se’n dóna per assabentat
El Sr. alcalde proposa la següent proposta:

3.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DEL TR. DE LA MODIFICACIÓ
NÚM. 24 DE LES NNSS DEL MUNICIPI
Antecedents
Atès que en data 16/03/2015
el Ple municipal va aprovar inicialment el projecte de
modificació de les Normes subsidiàries d’ordenació urbanística núm. 24, referent a la
modificació puntual per a l’adequació al Pla especial de protecció del nucli antic.
Aquest acord va estar publicat al BOP núm. 64 de 2/4/2015.
Contra aquest acord, no es varen presentar al·legacions
En data 6 d’octubre de 2015 la CTU de Girona suspèn l’aprovació definitiva del projecte de
modificació de les Normes subsidiàries d’ordenació urbanística núm. 24, referent a la
modificació puntual per a l’adequació al Pla especial de protecció del nucli antic, amb el
condicionant de completar la documentació i presentar un Text Refós, verificat pel Ple de
l’Ajuntament, prèviament a la publicació definitiva de la modificació.
- Atès que l’arquitecte, Sra. Carme Bosch i Arauz ha redactat el Text refós de les la
Modificació núm. 24 de normes Subsidiàries referent a l’adequació al Pla especial de
protecció del nucli antic de Castellfollit de la Roca,
- Atès que el Text refós ha estat aprovat inicialment pel Ple de l’ajuntament de data
23/3/2016 i ha estat a exposició pública mitjançant la seva publicació al BOP núm. 59 de
29/3/2016 i en un diari de proximitat.
- Atès que durant el període no s’ha presentat cap al·legació.
Acords

PRIMER.- Aprovar provisionalment el Text refós de les la Modificació núm. 24 de normes
Subsidiàries referent a l’adequació al Pla especial de protecció del nucli antic de
Castellfollit de la Roca
SEGON.- Trametre l’expedient als serves territorials d’urbanisme de Girona, per la seva
aprovació definitiva i publicació, al DOGC, conjuntament amb tota la documentació
justificativa.
El Ple, per unanimitat i amb el quòrum de la majoria absoluta dels membres del Ple d'acord
amb l'article 22 1. c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local,
amb el quòrum de majoria absoluta, segons l'article 47 2. ll) del mateix text legal, aprova la
proposta.
4.- PROPOSTA D’ACORD DE RECUPERACIÓ DE LA RESTA DE LA PAGA DE
NADAL – 2012 DELS TREBALLADORS PÚBLICS
El Sr. alcalde exposa al Ple que el Decret Llei 10/2015 de 11 de setembre preveia en el
Capítol I, article 1, la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre
del 2012 del personal del sector públic, en la part que, de manera proporcional al que tenien
dret en el moment de la supressió, els correspon.
Atès l’informe jurídic i d’intervenció.
El Ple s’hi avé per unanimitat, aprova el pagament dels imports que queden pendents de
restituir a cadascun dels empleats públic que el desembre del 2012 varen deixar de percebre
la paga extra de Nadal.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESTRATÈGIA I PROGRAMA D’ACTUACIÓ
CETS GARROTXA 2016- 2020
El Sr. alcalde explica que aquest punt el retira de tractar-lo en aquest Ple, perquè a última
hora li han sorgit seriosos dubtes del contingut del programa i demana temps per aclarir i
consultar –los, cosa que li requereix temps.
El Ple s’hi avé i es retira el tractament d’aquest punt de l’ordre del dia, fins a una propera
convocatòria.

6.- PROPOSTA D’ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA VIGENT EN EL CÀRREC DE
TRESORER MUNICIPAL
Antecedents:
El Sr. alcalde exposa que amb l’entrada en vigor del Real Decret llei 10/2015, d’11 de
setembre, que modifica l’art. 92 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de bases de règim local, s’
estableix que els regidors de municipis de menys de 5.000 habitants no poden exercir les
funcions de tresoreria.
I que aquells municipis que hagin habilitat un regidor per exercir aquestes funcions, hauran
d’adoptar la resolució corresponent per adequar-se a quests canvi legislatiu.

Atès l’informe de secretaria on es detalla el procediment legal, del qual se’n desprèn que:
PRIMER.- D’entre totes les possibilitats que disposa la llei per adequar-se a la legalitat, a
Castellfollit, per les seves possibilitats i circumstàncies, de manera transitòria la mateixa
persona que desenvolupa les funcions de secretaria i intervenció podrà assumir la de
tresoreria.
SEGON.- El procediment per arribar a aquesta resolució, ha de ser:
♦
♦
♦

Una resolució de l’alcaldia que acrediti la impossibilitat de la cobertura del lloc de
treball per un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional , i se
n’ha de donar compte en el proper Ple.
Sol·licitar l’assistència a la Diputació de Girona, la designació d’un funcionari d’aquella
entitat per exercir les funcions de tresoreria a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
Si la Diputació no pot donar l’assistència requerida, l’Ajuntament podrà proposar el
nomenament d’un funcionari propi de la seva Corporació.

Proposta:
Ratificar el decret signat en data 10 de maig de 2016, d’adequació da la normativa vigent del
càrrec de tresorer municipal, i tramitar l’expedient corresponent.
El Ple hi està d’acord i ratifica el decret per unanimitat.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
DIPSALUT
El Sr. alcalde informa que ha rebut un comunicat de Dipsalut en el qual s’informa que
Dipsalut renovarà el conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors públics amb
l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
El canvi més significatiu d’aquest conveni és l’ampliació del termini de finalització del
manteniment dels desfibril·ladors que finalitzarà el 31/12/2019.
I proposa:
PRIMER.-Aprovar la renovació del conveni firmat amb Dipsalut en el marc del programa
“Girona, Territori Cardioprotegit”
SEGON.- Facultar l’alcalde per signar el conveni renovat
TERCER.- Reenviar, degudament signat, el conveni a Dipsalut.
El Ple ho aprova per unanimitat.

8.- ASSUMPTES URGENTS
El Sr. alcalde exposa que per tràmits que no poden demorar-se per qüestió de terminis, es fa
urgent l’aprovació del recurs previ a la via contenciosa administrativa al departament de
Governació, Administracions públiques i Habitatge, contra la inadmissió de la sol·licitud de
modificació del pressupost “Castellfollit de la Roca, porta d’entrada al Parc natural de la
Zona volcànica de la Garrotxa PNZVG” (GO03735), inclosa en el programa operatiu FEDER
2007/2013, mitjançant el Programa “Viure al Poble” i presentar-lo a la DG d’Administració
Local dins el termini donat.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.
El text del recurs és el següent:
“PROPOSTA DE PRESENTACIÓ DE RECURS PREVI A LA VIA CONTENCIOSA AL
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE
La Direcció General d’Administració ha tramès la Resolució d’inadmisió de la sol·licitud de
modificació del pressupost “Castellfollit de la Roca, porta d’entrada al part natural de la
zona volcànica de la Garrotxa” inclosa en el programa Operatiu FEDER Catalunya 20072013, mitjançant el Programa Viu el Poble.
La inadmissió de la petició de l’Ajuntament es fa per extemporaneïtat, atès que el termini
màxim atorgat per finalitzar l’execució i pagar la despesa va concloure el 31 de desembre de
2015.
Vist que els articles 43 i 44 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciós
Administrativa determina que, quan una administració interposi recurs contenciós
administratiu contra altra, podrà requerir-la prèviament perquè derogui la disposició, anul·li
o revoqui l’acte, faci cessar o modifiqui l’actuació material, o inici l’activitat a la qual està
obligada”.
Atès el que disposa l’article 21.1 k), en relació a l’article 22.2. j) de la llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Presentar requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu
contra la inadmissió per part de la Direcció General d’Administració Local, de la sol·licitud
de modificació del pressupost “Castellfollit de la Roca, porta d’entrada al parc natural de la
zona volcànica de la Garrotxa PNZVG” (GO03735) Eix4, inclosa en el programa Operatiu
FEDER Catalunya 2007-2013, mitjançant el Programa Viure al Poble degut a que:
Antecedents:
L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca va presentar “formalment” un sol·licitud de
modificació del pressupost “Castellfollit de la Roca, porta d’entrada al parc natural de la
zona volcànica de la Garrotxa PNZVG (G003735)”, en data 15 de febrer de 2016.

L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca ha rebut, en data 6 d’abril de 2016, la resolució
de la Directora General d’Administració Local en la qual es constata la “inadmissió de la
sol·licitud de modificació del pressupost aprovat” de l’operació “Castellfollit de la Roca,
porta d’entrada al parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa PNZVG (G003735)”
per extemporània.
El motiu de la presentació de la sol·licitud de modificació del pressupost no fou un altre
que recollir en aquesta, la voluntat de l’Ajuntament de tancar el projecte amb un estat
d’execució del pressupost amb la màxima realització possible.
Aquest objectiu fou recollit dels suggeriments rebuts en la reunió mantinguda entre
representants de la Direcció General encarregats d’aquests afers (serveis de gestió de fons
de cooperació i estructurals) i representants de l’Ajuntament a la seu de la Direcció
General, en data 15 de desembre de 2015.
En cap cas aquesta sol·licitud suposava una finalització de l’execució i el pagament de la
despesa en un termini superior al 31 de desembre de 2015.
L’Ajuntament, després de múltiples vicissituds en l’execució del pressupost i amb la
voluntat de tancar-lo amb el màxim grau de realització possible, volia expressar també, en
aquesta sol·licitud, la renúncia a l’execució d’alguna de les actuacions contemplades en el
projecte, ja sigui per una falta de finançament municipal d’acord amb la situació
econòmico -financera de l’Ajuntament, ja sigui per falta de maduresa per a la tramitació
dels projectes corresponents, ja sigui perquè les actuacions a les que se sol·licitava la
renúncia o bé ja havien estat executades directament per altres administracions (cas dels
parcs de salut, directament des de Dipsalut, organisme autònom de la Diputació de
Girona; cas d’arranjament de l’església per part del Consell Comarcal de la Garrotxa) o
bé ja havien estat finançades directament per altres subvencions (cas de l’enllumenat,
parc d’escultures, arranjament de la travessera de la N-260).
Amb tot això, i després de la reunió mantinguda a la Direcció General amb els
responsables del servei de gestió de fons de cooperació i estructurals, es va portar a
aprovació per part del Ple de l‘Ajuntament, en data 30 de desembre de 2015, la proposta
de modificació de l’Annex II del projecte.
I a la mateixa data, 30 de desembre de 2015, es va enviar per correu electrònic al cap del
servei el quadre Excel del replantejament de l’Annex II, si bé és cert que tota la
documentació “formal” i “oficial” de la sol·licitud es va trametre a la Direcció General
d’Administració Local el dia 15 de febrer de 2016.
Segon.- Sol·licitar:
-

L’admissió de la nostra sol·licitud de modificació del pressupost en els termes expressats
en la nostra sol·licitud que s’havia presentat abans del 31 de desembre de 2015.

-

En el cas que no sigui acceptada la nostra sol·licitud, que es tingui en compte el grau
d’execució del projecte en la seva avaluació final, tal com es desprèn del quadre que
s’adjunta al present requeriment”

9.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
Proposta d’aprovació d’un Pla econòmic financer 2015-2016.
El Sr. alcalde exposa al Ple, que un cop l’expedient d’un PEF, elaborat pel servei
d’assessorament econòmic, procedeix la seva aprovació, d’acord amb el contingut següent:
Antecedents:
Donat l’ incompliment de l’indicador “Regla de la despesa” de l’exercici pressupostari 2015,
que es va reflectir en els Estats Financers de la liquidació del Pressupost Municipal de 2015.
De la constatació de l’incompliment reflectit en l’informe d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària (document adjunt a l’expedient d’aprovació de la
liquidació del pressupost) de data 3 d’abril, se’n va donar compte a la Corporació Municipal,
en sessió plenària celebrada el dia 10 de maig de 2016.
Donat el que s’estableix als articles 21, 23 i 24 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aquest incompliment suposarà
necessàriament l’elaboració d’un Pla Econòmic i Financer 2016-2017 que permeti el
compliment de la regla de la despesa en el termini d’un any (l’any en curs i el següent).
Aquesta eina està prevista a:
- L’Article 21 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
- Article 10 de l’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediment en matèria de tutela
financera dels ens Locals.
Per acreditar la situació i la seva proposta de regularització en el termini d’un any (l’any en
curs i el següent).
Per això es va encarregar l’elaboració d’aquest Pla Econòmic i Financer, que un cop elaborat
es proposa.
Acords:
PRIMER.- Aprovar el Pla Econòmic Financer 2016-2017, de l’Ajuntament de Castellfollit de
la Roca, que s’adjunta com a annex a la present proposta.
SEGON.- Acreditar la seva aprovació davant el Departament d’Economia i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant la tramesa a la Direcció General de Política

Financera, Assegurances i Tresor dels documents necessaris, establerts a l’ECF/138/2007,
de 27 d’abril, sobre procediment en matèria de tutela financera dels Ens Locals.
TERCER: Comunicar i remetre el Pla Econòmic i Financer al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, en el termini de 5 dies naturals des de la seva aprovació.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.
Proposta d’ampliació dels acords que en el proppassat Ple de 12/4/2016 es varen prendre
referents a l’ aprovació inicial del plànol delimitació de prevenció d’incendis forestals.
D’acord amb els requeriments de documentació respecte dels acords presos sobre la
tramitació del plànol de delimitació de prevenció d’incendis en zones urbanes i o poblades,
els acords que es varen prendre en el Ple de data 12/4/2016 queden sense efecte legal i es
proposa l’aprovació segons els termes següents i reiniciar la seva tramitació.
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als
ajuntaments.
Tot i que el municipi de Castellfollit de la Roca té un risc baix d’incendi, la Llei obliga tenir
aquest projecte.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de
500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a
les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que
estan destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans
i urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de
500 metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt
important ja que multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
afectades per aquesta llei, que és l' instrument que defineix els subjectes obligats i les finques
afectades pels treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis
de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei
5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions,
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació del municipi de Castellfollit de la Roca que ha realitzat el
Consell Comarcal de la Garrotxa a petició de la Diputació de Girona;

Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions,
les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de
l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre
al Departament de Medi Ambient”
“PRIMER.- Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei
5/2003.
SEGON.- Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions
aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003
a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
TERCER.- Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com
a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se
càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de
que es beneficien.
QUART.- Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei
5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del plànol
de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
CINQUÈ.- Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre
els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de
protecció.
SISÈ.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure
dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
SETÈ.- Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja exterior
de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes executius o
qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
VUITÈ.- Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 30 dies. A tal
efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
NOVÈ.- Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.
DESÈ.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.
ONZÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura de
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord."
El Ple ho aprova per unanimitat.
Proposta mocions
A) Moció de suport al conveni de col·laboració per a la gestió dels residus de les comarques
de la Garrotxa i del Pla de l’Estany, i de ratificació del recurs contenciós administratiu
núm. 191/2014, interposat per l’Ajuntament de Dant Jaume de Llierca contra l’acord
d’aprovació del Pla Especial urbanístic del centre de gestió de residus de la Garrotxa.

El Sr. alcalde proposa l’aprovació d’una moció tramesa per l’Ajuntament de Sant Jaume de
Llierca, en la qual, es manifesta que el seu Ajuntament dóna suport al conveni signat entre el
Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell del Pla de l’Estany en matèria de gestió de
residus i al recurs contenciós administratiu que l’Ajuntament ha interposat contra l’acord
d’aprovació d’un Pla Especial urbanístic del centre de gestió de residus.
El Ple manifesta la seva conformitat i per unanimitat aprova donar total suport a la moció.

B) Moció de suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional
El Sr. alcalde proposa al Ple l’aprovació de la moció redactada per la CUP referent a donar
suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i al dret a decidir.
I també es dona suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments, puguin ser
encausades o citades a declarar per l'Audiència Nacional, recordant el dret fonamental a la
lliure expressió, i es declara que el dret a l'autodeterminació és un exercici eminentment cívic
i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de la
voluntat popular i, molt particularment, des dels consistoris entesos com l'administració més
propera a la ciutadania.
I a totes les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les persones encausades i als
consistoris requerits.
El Ple ho aprova El Ple s’hi avé i s’aprova per unanimitat.
Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
A Fidel Balés, pagament de 4,64 € desplaçament a Olot per gestions del càrrec
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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