ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
(CONVOCATÒRIA NÚM. 16)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 7 de juny de 2016,
s'ha dut a terme la sessió ordinària en primera convocatòria. L'ha presidit l'alcalde-president 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, Sr. Xavier Gelis Pujolar i Sr. Joan Prada
Pujolar. Excusen l’absència els regidors Sra. Bàrbara Asencio Serret i Sr. Francesc Reixach i
Planella.
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 dels esborranys de les actes de plens anteriors, el Ple les
troba correctes, i s’aproven per unanimitat.

2.- DESPATX D’OFICI
Condol Per la mort de Josep Pujiula
Abans d’entrar en temes municipals el Sr. alcalde, en nom de tota la corporació municipal, vol fer
constar en acta que amb motiu de la sobtada mort del con vilatà Sr. Josep Pujiula Vila, “el
Garrell” , va decretar dos dies de dol al municipi, com a reconeixement de la pèrdua que significa
pel poble d’una persona disposada a participar desinteressadament en qualsevol acte popular i pel
seu incansable treball artístic i popular fent construccions originals i curioses que han tingut ressó
internacional.
Al mateix temps, que institucionalment, es faci arribar el més sentit condol a la família i amics
que l’han estimat.
Està en contacte amb l'Ajuntament d’Argelaguer per fer un acte conjunt d’homenatge públic a la
persona de Josep Pujiula.
El Ple s’hi avé per unanimitat
El Sr. alcalde dóna compte de la documentació que ha arribat a l'alcaldia des del Ple de
10/5/2016 fins a l’actual. Després d’efectuar aclariments a preguntes dels regidors, el Ple en
queda assabentat.
Després de fer aclariments a alguns dubtes sorgits, s’ordena arxivar 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 31/03/2016, denegant el retorn de la fiança per utilització del Centre Cívic al
Sr. Mohamed Sillah Tawredu.

-

Decret de data 4/4/2016, delegant temporalment les funcions de regidor assumides pel Sr.
Francesc Reixach Planella al regidor Sr. Roger Santaló Puig.
- Decret de data 5/4/2016, aprovant la liquidació pressupostària de l’exercici 2015.
- Decret de data 5/4/2016, autoritzant el Sr. Jordi Pararol Caravaca, la instal·lació d’una caseta
de venda de material pirotècnic.
- Decret de data 12/4/2016, demanant una subvenció a la Diputació per a activitats esportives
durant l’any 2016.
- Decret de data 12/4/2016, sol·licitant participar en la convocatòria del Pla a l’Acció de la
Diputació de Girona any 2016, per continuar la implantació dels servei de “Comptabilitat
energètica i gestió dels subministraments energètics”, i per instal·lar un sistema domòtic de
control de la calefacció de l’escola Castellroc.
- Decret de data 13/4/2016, autoritzant el trasllat de restes del Sr. Francisco Viñolas Solà, del
nínxol núm. 40 del 2n bloc, al nínxol núm. 43 del 2n. bloc.
- Decret de data 13/4/2016, sol·licitant participar en la convocatòria de la Diputació de Girona
per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal.
- Decret de data 14/4/2016, aprovant la concessió d’una subvenció de 250€ per a l’ AMIPA el
Castellet, per a diverses activitats culturals any 2016.
- Decret de data 15/4/2016, aprovant o denegant bonificació per a l’any 2016 dels rebuts
d’aigua.
- Decret de data 18/4/2016, contractant la Sra. Mercè Hernández Aragón, per cobrir la baixa
per maternitat de la Sra. Susanna Anguita Curós.
- Decret de data 20/4/2016, autoritzant el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal de
Joan Comamala Albí a Jordi Comamala Plana.
- Decret de data 20/4/2016, autoritzant el Sr. Isidre Grau, en representació del Club Triatló
Castellfollit, la col·locació d’una parada de venda de roses el dia de Sant Jordi.
- Decret 21/4/2016, aprovant la pròrroga del contracte de compra agregada promoguda pel
Consell Comarcal de la Garrotxa, del subministrament elèctric amb Bassols Energia.
- Decret de data 30/04/2016 que aprova una relació de factures que sumen: 20.968,88 euros
- Decret de data 09/05/2016, sol·licitant subvenció de l’Àrea de Sistemes i Tecnologies de la
informació de la Diputació de Girona, per a necessitats informàtiques.
- Decret de data 10/05/2016 sol·licitant 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.
- Decret de data 12/05/2016 sol·licitant que el SIGMA sigui l’encarregat de l’execució material
de les actuacions relatives als programes del Catàleg de Serveis que l’Ajuntament sol·liciti a
Dipsalut.
- Decret de data 13/05/2016 autoritzant el canvi de nom de dos nínxols de Magdalena Viñolas
Valeri a Artur Torrent González.
- Decret de data 23/05/2016, autoritzant el Sr. Joan López, en representació de Frame Girona,
SL, a enregistrar imatges per incloure-les al programa de televisió “Fora de lloc”.
- Decret de data 25/05/2016, autoritzant la Sra. Ana Isabel Diaz Rodríguez, la utilització del
Centre Cívic els dimecres a la tarda per fer una activitat musical sense ànim de lucre.
- Decret de data 25/05/2016, demanant una subvenció a la Diputació per a tasques de prevenció
i atac de glaçades a la carretera N-260 Z i vies públiques de la població.
- Decret de data 25/05/2016 incoant expedient sancionador d’infracció administrativa en
matèria d’animals domèstics, al Sr. Jordi Company Olivet.

-

Decret de data 27/05/2016 autoritzant Sorea perquè precinti el comptador d’aigua de
l’habitatge situat a la Pl. Filadores, 1, 1r,5a.
- Decret de data 30/05/2016 sol·licitant participar en la convocatòria de subvencions de la
Diputació de Girona per a actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la
funcionalitat dels equipaments esportius, per a uns treballs de substitució de la tanca perimetral i
condicionament del vas de la piscina municipal.
El Ple els ratifica.

3.- CONVENI TIPUS RECOLLIDA I CUSTÒDIA D’ANIMALS DOMÈSTICS
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha tramès la proposta de renovació del conveni de
recollida i custòdia d’animals domèstics abandonats al municipi, i si convé, de potestat
sancionadora, del qual tots els regidors n’han tingut prèviament una còpia del redactat.
Atès que és un servei d’interès compartit per aquest Ajuntament i el Consell Comarcal de la
Garrotxa,
El Sr. alcalde proposa aprovar el conveni, d’acord amb el text proposat, i nomenar interlocutor
per part de l’Ajuntament en aquesta competència el Regidor de l’àrea de medi ambient Sr. Roger
Santaló Puig.
El Ple s’hi avé i s’aprova per unanimitat

4.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCALS DE LA LLAR D’INFANTS
CURS 2016-2017
Atès el que determinen els articles del 15 al 19 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, que aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i demés
disposicions concordants, i en atenció als diferents informes i estudis obrants a l’expedient.
El Sr. alcalde manifesta les dificultats que l’Ajuntament té per mantenir econòmicament el servei
de la Llar d’infants, per diversos motius: reducció d’usuaris per la proliferació de llar en pobles
veïns, la reducció de la subvenció per part de la Generalitat (de 1.800€ a 800€ per nen) i a les
exigències de personal qualificat que imposa Ensenyament.
Aquesta modificació que es proposa al Ple s’ha fet com a mesura de millorar el finançament i
suposa augmentar l’esforç per part del pares, les educadores també s’han d’adaptar a un horari
més extens i l’Ajuntament hi aportarà la resta, per tal de mantenir el servei.
Amb aquest objectiu se sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal següent:
Ordenança fiscal número 18 reguladora del preu públic per al servei municipal de la
llar d’infants curs 2016/2017

Es modifica l’article 7è. Quota tributària, que quedarà tal com segueix:

Concepte

Preu en euros

Matrícula (inclou material)

140,00

Quota mensual

185,00

Quota mensual 2on germà i famílies nombroses

129,50

Quota mensual acollida de 8 a 9 del matí

25,00

SEGON.- Comunicar als serveis econòmics municipals l’esmentat acord.
TERCER.- Un cop adoptat l’acord provisional per part del Ple de la Corporació i segons estableix
l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004 Text Refós de les Hisendes Locals, caldrà
exposar-lo al públic pel termini de 30 dies, mitjançant la publicació d’un anunci al
Butlletí Oficial de la Província i edicte al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient en els termes previstos a
l’article 18 del RD 2/2004 i presentar-hi les reclamacions que es considerin oportunes.
Si transcorregut el termini esmentat, no s’han produït reclamacions ni suggeriments, l’acord
provisional quedarà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord.
Si es produeixen reclamacions i/o suggeriments el Ple disposarà del termini d’un mes per
resoldre-les, i aprovar definitivament les ordenances fiscals en la part modificada.
Un cop elevat a definitiu l’acord provisional s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província
l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de les ordenances, per tal que puguin entrar
en vigor l’exercici econòmic 2016.
El Ple l’aprova per unanimitat

5.- ASSUMPTES URGENTS
El Sr. alcalde exposa que per tràmits que no poden demorar-se per qüestió de terminis, es fa
urgent l’aprovació de tres temes del màxim interès per l’Ajuntament i que per qüestió
d’endarreriment de documentació de tercers no s’ha estat a temps d’incloure a la convocatòria
ordinària. Aquests temes són:
A) Proposta aprovació inicial del projecte d’acabament del nou edifici de l’Ajuntament. (Art 34
i 37 del Roas)
B) Proposta de reclamació de danys i perjudicis per les obres de la 2na fase del nou edifici de
l’Ajuntament.
C) Proposta aprovació concessió gestió piscina i el plec de clàusules reguladores.

El Ple, per unanimitat, hi està d’acord i aprova la urgència d’aquests punts, que es tracten a
continuació.
5.1.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ACABAMENT DEL NOU
EDIFICI DE L’AJUNTAMENT. (ART 34 I 37 DEL ROAS)
El Sr. alcalde sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la següent proposta:
Antecedents:
Havent-se redactat per part de l’arquitecta Sra. Anna Baldò i Sánchez, de l’equip tècnic del
Consell Comarcal de la Garrotxa, el Projecte d’Acabament del Nou Ajuntament de Castellfollit,
per import de 137.017€, IVA inclòs, el qual ha estat degudament informat,
Vist el que determina l’art. 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel que s’aprova Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis sobre el procediment d’aprovació de projectes d’obres;
Considerant que degut a la quantia, al sobrepassar-se el 10% dels recursos ordinaris, correspon al
Ple realitzar l’aprovació d’aquest Projecte;
Proposta:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte d’Acabament del Nou Ajuntament de Castellfollit,
redactat per part de l’arquitecta Anna Baldò i Sanchez, per import de 137.017€, IVA inclòs.
SEGON.- Realitzar la publicació de la present resolució al BOP, al tauler d’edictes i al web de
l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, per tal que els interessats puguin presentar
al·legacions i suggeriments.
TERCER.- Condicionar l’aprovació definitiva d’aquest projecte a la publicació al DOGC del
Text refós de la modificació núm. 24 de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi,
referents al sector en el qual s’han d’executar les obres.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat
5.2.- PROPOSTA DE RECLAMACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS PER LES OBRES DE LA
2NA. FASE DEL NOU EDIFICI DE L’AJUNTAMENT
El Sr. alcalde sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la següent proposta:
Antecedents:
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 13/10/2009, va adjudicar la segona fase de les
obres de construcció del nou Ajuntament a l’empresa COEMPCO SA per un total de 423.277,30
euros.
A la finalització d’aquest projecte, l’edifici podria ser ocupat i destinat a seu de les oficines
municipals.

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 15/12/15, desprès d’aixecar acta notarial de l’estat
de les obres en data 2/12/2015, va acordar resoldre el contracte i confiscar la fiança al contractista
de 18.244,71 euros.
No s’ha fet l’acta de recepció de les obres i encara queden per certificar 6.813,26 euros, ja que la
resta del projecte està certificat i abonat.
Vist que aquesta resolució d’incautació va ser notificada al contractista i als avalistes, sense que
s’hagi formulat oposició pels interessats.
Tenint en compte que a l’acta notarial es va poder constatar que obres que han estat certificades,
no estaven realment executades i, des dels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa,
s’ha redactat un projecte tècnic, a petició de l’Ajuntament, per tal de determinar el cost de
finalitzar les obres i lliurar l’edifici a l’ús públic, el qual ascendeix a la quantitat de 137.017,00
euros.
Considerant que s’ha demanat també als tècnics del Consell Comarcal que determinin quines han
estat les quantitats abonades al contractista per l’execució de les obres i que, realment, no s’han
executat.
Aquest informe s’ha emès en data 2/06/16 i resumeix els incompliments en:
OBRA CERTIFICADA NO EXECUTADA; 16.855,19 EUROS
OBRA CERFICADA AMB AMIDAMENTS ERRONIS: 3.062,72 EUROS
REDACCIÓ PROJECTE D’ACABAMENT OBRES PENDENTS: 8.905,68 EUROS
TOTAL: 28.823,59 EUROS
Considerant que degut que les obres van ser contractades a l’any 2009 i és d’aplicació la
normativa vigent a aquesta data, i que la competència és del Ple de l’Ajuntament, es proposa al
mateix l’adopció dels següents:
Acords:
PRIMER.- Determinar la indemnització per rescabalar danys i perjudicis generats a l’Ajuntament
de Castellfollit de la Roca per l’incompliment de les obligacions derivades del contracte per
part de l’empresa COEMPCO SL amb el següent detall:
Obra certificada no executada; 16.855,19 euros
Obra certificada amb amidaments erronis: 3.062,72 euros
Redacció projecte d’acabament obres pendents: 8.905,68 euros
Total: 28.823,59 euros
SEGON.- Aprovar la liquidació de la indemnització de 10578,88 euros a abonar a l’Ajuntament
de Castellfollit de la Roca per l’incompliment de les obligacions derivades del contracte per
part de l’empresa COEMPCO SA, que és de 28.823,59 euros determinat en l’informe del
tècnic, el cost de redacció d’un nou projecte d’acabament de les obres de l’edifici adjudicat,
menys la fiança de 18.244,71 euros incautada per acord de Ple de data 15/12/15.

TERCER.- Notificar els presents acords a COEMPCO SA, i a “ADM Corporación concursal
SLP.” que està executant la liquidació de l’empresa, amb indicació dels recursos que contra els
mateixos es poden interposar.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat
5.3.- PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ GESTIÓ PISCINA I EL PLEC DE
CLÀUSULES REGULADORES.
El Sr. alcalde sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la següent proposta:
Antecedents:
Havent-se demanat en data 3/06/16, per part del Club Natació Castellfollit, la concessió demanial
directa de la piscina situada a la Ctra. Vella d'Olot número 2, al qual adjunta una memòria
justificativa basada en el que determina l’article 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
Patrimoni de les Administracions Públiques. (LPAP).
Examinat l'informe de valoració de les instal·lacions i l'informe de secretària al respecte de la
concessió directa,
Vist que la competència per a l’adopció del present acord correspon al Ple municipal, per ser el
valor estimat de la mateixa superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal
2016, d’acord amb l’article 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en la redacció que li ha donat la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la concessió administrativa d’ús privatiu del bé demanial: Piscina
municipal situada la Ctra. Vella d'Olot, núm. 2 de Castellfollit de la Roca al Club Natació
Castellfollit, així com el seu plec de condicions.
SEGON.- Sotmetre a informació pública els esmentats projecte i plec per un termini de trenta
dies des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’edictes de la corporació i al Perfil del Contractant.
TERCER.- Disposar que el plec s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic, en
cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública.
QUART.- Facultar a l'alcalde per a la signatura de quants actes siguin necessaris per portar a
termini els presents acords.
Després d’un intercanvi de parers i de diferents puntualitzacions dels regidors de l’oposició, que
han estat respostes per el Sr. alcalde i el Sr. Tinent d’alcalde, el Ple hi està d’acord i s’aprova per
unanimitat

6.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
El Sr. alcalde esmenta que hi ha diverses mocions que creu convenients donar-ne constància al
Ple i prendre els acords, que per majoria es donin.

Proposta mocions
a) Homenatge i reconeixement de l’Ajuntament al Sr. Pere Vila i Plana.
El Tinent d’alcalde Sr. Balés ha redactat el següent escrit, el qual es llegeix seguidament al Ple:
El passat 17 d’abril l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, amb motiu de la celebració de la
segona Fira dels Picapedrers, va homenatjar al convilatà i picapedrer local Pere Vila i Plana.
L’acte d’homenatge - molt senzill en respecte a la petició del propi homenatjat- va tenir lloc a
l’Església Vella Museu durant l’acte d’inauguració de l’exposició d’eines de treball dels
picapedrers. Les eines exposades van ser cedides a l’Ajuntament pel propi Pere Vila i Plana
quan es va jubilar de la seva activitat professional.
En el mateix acte es va reconèixer la participació d’aquest popular personatge en els diversos
actes i activitats que s’han dut a terme a Castellfollit de la Roca.
L’ajuntament de Castellfollit de la Roca va distingir Pere Vila i Plana amb el lliurament d’una
placa amb la següent inscripció:
“L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Distingeix amb l’atorgament d’aquesta placa al castellfollitenc Pere Vila i Plana, tant per la
seva trajectòria professional com a picapedrer destacat, com per la seva activa col·laboració
amb diferents entitats del poble.
II Fira dels Picapedrers
Castellfollit de la Roca, 17 d’abril del 2016”
El Ple s'hi avé.
b) Moció referent al nefast servei ferroviari de RENFE i ADIF de Girona
Antecedents:
Aquesta moció, promoguda per ERC manifesta un problema endèmic de la demarcació de
Girona, que és el del servei ferroviari de RENFE i ADIF.
La mala qualitat del servei que ofereixen RENFE i ADIF a Catalunya i a les Comarques
Gironines no només causa molèsties diàries a milers de ciutadans en els seus desplaçaments, sinó
que genera també danys econòmics, socials i ambientals sobre el territori.
Els gironins patim cada dia les conseqüències de la nefasta gestió de Renfe, ADIF i el govern
espanyol. I les línies R11 de Barcelona a Portbou, R3 de Barcelona a Puigcerdà, i RG1 de Mataró
a Portbou, pateixen una falta d’inversions endèmica.
Aquesta manca d’inversions no es correspon en absolut amb el nombre de viatgers que les
utilitzen, que ha augmentat als darrers anys, sumat al fet del pèssim estat de bona part de les 28
estacions de tren que té RENFE a la província de Girona.
Moltes d’elles no estan adaptades a les persones amb mobilitat reduïda, sense informació, sense
personal, o algunes d’elles fins i tot sense ni serveis públics.

Aquest fet és conseqüència de la manca d’inversions per part del govern espanyol a la
Demarcació de Girona, que es produeix en molts més àmbits que no només el ferroviari.
I el fet que la política ferroviària espanyola s’ha centrat en invertir desmesuradament en el
desplegament de l’AVE, en comptes d’invertir per millorar les línies de regional o rodalies.
Línies d’AVE que per cert més de 3 anys després de la seva inauguració encara van a una
velocitat mitjana de 157 km/h, la mateixa velocitat que poden desenvolupar els trens mitja
distància en vies convencionals, si disposessin d’un manteniment i infraestructures adequades.
Per aquests motius exigim a ADIF i en conseqüència al Govern de l’Estat Espanyol que
s’executin les inversions necessàries per dur a terme un pla de millora i manteniment de les
estacions i línies ferroviàries R11, RG1, i R3. Al mateix temps que es millori la freqüència de
pas, qualitat del servei, i temps dels trajectes.
Proposta:
PRIMER.- Exigir a ADIF, i en conseqüència al Govern de l’Estat espanyol, que des del ministeri
de Foment s’executin les mesures i la inversió necessària per portar a terme un pla urgent de
millora i mantenint de les línies ferroviàries R11, RG1 I R3, per tal de millorar la freqüència
de pas, el servei, la seguretat i la reducció del temps emprat en els trajectes.
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a realitzar les inversions necessàries a les
instal·lacions fixes, andanes i estacions, tant de RENFE com d’ADIF, de la demarcació de
Girona per assegurar que totes les estacions disposin d’un accés adequat als trens per a les
persones amb mobilitat reduïda, una bona il·luminació i senyalització a totes les estacions, un
accés segur a les andanes a través de passos soterrats o elevats, que s'anunciï per megafonia a
més dels panells informatius els trens que hi han de tenir parada o pas i que disposin de
lavabos públics adaptats.
TERCER.- Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al president de RENFE i al
president d’ADIF i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
El Ple hi està d’acord i aprova per unanimitat la moció.
c) Moció per a la reforma horària
Antecedents:
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils,
agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacta
de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis,
i també sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar
llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació
deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de
riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball
amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de
son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per
al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general.

En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals
disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa la
desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A
gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a
meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població
treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral
s’allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada
provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent
gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i
per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a
horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de
descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un
mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 1920h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts
amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i productivitat i
participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les
Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant
en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país
el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia
en un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però
sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió
productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada
l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a
aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es
reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les
normes generals, per atendre determinades situacions personals o de determinats col·lectius
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària - Ara és l’hora,
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en
aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions,
les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a
uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més
complexitat social i augment progressiu de les desigualtats.
Fruit de les demandes l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca aprova aquesta resolució amb
l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària
formulada en un moment concret en el temps.
Propostes:
PRIMER.-Manifestar el suport institucional amb l’adhesió de l’Ajuntament de Castellfollit de la
Roca a la iniciativa per a la reforma horària.
SEGON.-Crear un grup de treball amb representants dels treballadors i amb presència de tots els
grups, adscrits a la Presidència per analitzar els horaris de la Diputació de Girona i dels

municipis que s’hi adhereixin, així com l’elaboració de propostes en la línia de la Iniciativa
per a la reforma horària.
TERCER.-Impulsar l’estratègia de comunicació per donar a conèixer les propostes i mesures que
proposa Iniciativa per la reforma horària en els ajuntaments.
QUART.-Notificar el present acord a la Diputació de Girona, a tots els treballadors de
l’Ajuntament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als impulsors per a la
reforma horària.
El Ple l’aprova per unanimitat
d) Moció de suport als alcaldes de la Vall d’en Bas, les Preses i Olot, per la variant d’Olot
Antecedents:
El Consell d'Alcaldes de la Garrotxa, celebrat el dijous 25 de febrer, ha posat de manifest la
necessitat de reclamar una millora de la xarxa viària de la comarca. Els alcaldes i alcaldesses de
la Garrotxa han coincidit en que la màxima prioritat és la construcció de la carretera que ha
d'enllaçar Olot amb la C-37 al túnel de Bracons més enllà dels límits municipals o de les
titularitats de la xarxa viària, d'acord amb les necessitats reals de la comarca, garantint la
seguretat de la via com a aspecte absolutament imprescindible i assegurant que l'execució de les
infraestructures planificades siguin respectuoses amb el territori.
Des de la seva inauguració, el 3 d'abril de l'any 2009, el túnel de Bracons ha registra un increment
constant de circulació. Bracons s'ha convertit, doncs, en la principal via d'entrada a la Garrotxa
amb les conseqüents cues quilomètriques que sovint es generen en aquest entorn privilegiat, i de
forma molt important a la C-152 des de l'extrem sud del terme municipal de la Vall d'en Bas
(rotonda final dels túnels de Bracons), el tram central del municipi de les Preses i posteriorment a
l'interior de la ciutat d'Olot.
En data 27 de desembre de 2014 el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'estudi informatiu i
d'impacte ambiental del "Nou traçat de la carretera N-260: Olot-enllaç amb la carretera C-38". El
Consell Comarcal de la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall de Bianya i l'Ajuntament d'Olot van fer
front comú per presentar al·legacions al projecte del Ministeri de Foment per tal que es prioritzés
la construcció de la variant d'Olot i es deixés sense efecte la resta de traçat projectat, que
afectava, majoritàriament, al terme municipal de la Vall de Bianya.
Davant d'aquesta situació i donada que la construcció de la via correspon a la Generalitat de
Catalunya i del Govern Central, el Consell d'Alcaldes de la Garrotxa porta a aprovació:
Acords:
PRIMER.- Instar al Ministeri de Foment perquè respongui, amb la màxima celeritat possible, les
al·legacions presentades a l'estudi informatiu i d'impacte ambiental del "Nou traçat de la
carretera N-260: Olot-enllaç amb la carretera C-38". Amb l'objectiu, d'una banda, que es
segreguin els tràmits i les actuacions que corresponen a la variant d'Olot -incloent el tram en

continuïtat amb I’A26 -, respecte de la resta de les carreteres dins l'àmbit d'aquest estudi
informatiu.
De l'altra, que s'aclareixi el traçat de la part nord de la variant d'Olot, especialment el túnel de
l’Hostal del Sol.
SEGON.- En el tram que afecta el terme municipal de la Vall de Bianya, refermar l'alternativa
zero defensada per l'Ajuntament, de forma consensuada amb la resta d'institucions del
territori.
TERCER.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
perquè acabi els processos i els tràmits necessaris perquè sigui possible executar les obres de
construcció de la nova carretera i es consideri com una unitat de conjunt el seu traçat, des de
l'enllaç de l'A26 amb la N-260, a l'entrada al terme municipal d'Olot, fins a la seva connexió
amb l'actual carretera C-37, a la rotonda del polígon de la Serra, dins el terme municipal de la
Vall d'en Bas.
QUART.- La consideració de la nova carretera com a una unitat de conjunt té el ple suport dels
municipis implicats en el projecte, que reclamen, això sí, que el Departament defineixi de
forma consensuada amb els ajuntaments implicats el traçat de la variant de la Vall d'en Bas i
Les Preses que conforma una part substancial de la nova carretera.
CINQUÈ.- Instar a la Generalitat, perquè el traçat de la variant de la Vall d'en Bas i Les Preses
sigui el que menys afecti els valors naturals, paisatgístics, mediambientals i agraris del
territori que haurà de travessar, tot mantenint el seu punt d'inici a l'actual rotonda entre les
carreteres C-37 i C-63 i amb una secció d'un únic carril de circulació en cada sentit. Així
mateix, en atenció al caràcter de la nova carretera, caldria mantenir les actuals limitacions al
trànsit de pas de camions.
SISÈ.- Instar a la Generalitat perquè intensifiqui els estudis tècnics necessaris per a la solució
definitiva del tram Vall d'en Bas - les Preses "variant de les Preses", amb l'objectiu que aquest
projecte i el d'Olot tinguin una finalització i posada en servei en les mateixes dates. En cas
contrari, incrementaria, de forma més preocupant encara, el volum de circulació i seguretat en
el tram que afecta especialment a la travessera Les Preses - Vall d'en Bas.
SETÈ.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya i al Govern Central que reservin una partida, dels
propers pressupostos a la construcció de la nova carretera entre Olot i la C-37.
VUITÈ.- Fer arribar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, al Ministeri de Foment del Govern Central, als grups polítics del Parlament de
Catalunya i del Congrés dels Diputats, a més de tots els ajuntaments de la comarca de la
Garrotxa.
NOVÈ.- Esperant que aquesta millora en la xarxa viària que reclamem arribi el més aviat
possible al nostre territori i esperem rebre noticies sobre els temes exposats a la major
brevetat.
El Ple de l’Ajuntament dóna suport unànime a aquest manifest.
e) Moció de suport de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca a la querella contra l’Estat
Espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament de diversos alcaldes i regidors
republicans de municipis de la Garrotxa.
Antecedents:

Aquest any fa setanta anys que els que van ser alcaldes de Montagut i , Pere Roura Casamitjana;
de Sant Feliu de Pallerols, Josep Calm Aulinas i Tomàs Peña Navarro; de Les Preses, Miquel
Castey Rovira; de Sant Esteve d'en Bas, Joan Bagué Ribot; de Santa Pau, Joan Punsach Soler; i
dels regidors de Montagut, Pere Grabulosa Garriga, van ser afusellats per la dictadura franquista
després de ser condemnats en un consell de guerra sumaríssim, il·legal i sense garanties
processals de cap mena. Posteriorment aquest fatídic destí el van patir Enric Boix Goig, regidor
d'Olot; i Josep Sants Prat, regidor de Sant Feliu de Pallerols.
Cap govern espanyol d’ençà de la transició al regim constitucional espanyol actual ha anul·lat les
penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa tant tots aquests alcaldes i
regidors, com totes les demés persones afusellades (unes 192.000, inclòs el president de la
Generalitat Lluís Companys) i empresonades pel regim feixista del general Franco continuen
essent considerades culpables per la justícia espanyola.
L’Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic d’impunitat dels
crims del feixisme, emparat en la llei d’Amnistia de l’any 1977, que deixava sense cap mena de
càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació d’auxili i ‘els comesos pels funcionaris i agents
de l’ordre públic contra l’exercici dels drets de les persones’.
Malgrat la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per
als Drets Humans i d’entitats del prestigi de Human Rights Watch o Amnistia Internacional per
haver incomplert la normativa internacional sobre drets humans, la Llei d’Amnistia continua
vigent i emparant la impunitat del dels crims de la dictadura franquista.
Aquesta situació perllongada en el temps suposa en si mateixa una perversió de la democràcia i,
en les seves conseqüències, un greuge i una agressió permanents a tots els garrotxins d’una forma
molt especial i dolorosa a les famílies tant dels alcaldes i regidors abans esmentats, com la de tots
els garrotxins que van sofrir les represàlies de l’Estat espanyol sota el règim feixista del dictador
Francisco Franco. Un greuge i una agressió que es perpetuen en el règim actual, de tal manera
que el converteix en còmplice passiu, per deixadesa, inhibició i manca de fonament democràtic.
Tancades, doncs, les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha assumit des de fa tres
anys la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de diverses víctimes. Amb
l’obertura de la via de la justícia universal, el diputat Joan Tardà va presentar el 15 d’octubre de
2013, al jutjat federal número 1 de Buenos Aires, a càrrec de la jutgessa Maria Servini, una
querella criminal contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del
president Lluís Companys, 45 alcaldes catalans, entre els quals hi ha els alcaldes i regidors
garrotxins que s'esmenten en el primer paràgraf, i dos diputats del Parlament de Catalunya.
És per això que el grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al ple l’adopció
dels següents.
Acords:
PRIMER.- Recolzar la querella presentada al Jutjat Central núm. 1 de Buenos Aires contra
l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament dels alcaldes i regidors de la
Garrotxa:

Pere Roura Casamitjana i Josep Calm Aulinas, de Montagut
Josep Calm Aulinas i Tomàs Peña Navarro de Sant Feliu de Pallerols,
Miquel Castey Rovira, de Les Preses,
Joan Bagué Ribot, de Sant Esteve d'en Bas
Joan Punsach Soler, de Santa Pau,
i dels regidors de Montagut, Pere Grabulosa Garriga,
Enric Boix Goig, regidor d'Olot
Josep Sants Prat, regidor de Sant Feliu de Pallerols.
Van ser afusellats per la dictadura franquista després de ser condemnats en un consell de guerra
sumaríssim, il·legal i sense garanties processals de cap mena.
SEGON.- Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a terme
durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme.
TERCER.- Enviar una còpia d’aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos Aires i al
Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya i a les presidències de la Generalitat, del
Parlament de Catalunya i la Diputació de Girona”.
El Ple l’aprova per unanimitat.
Aprovació de factures
Es dóna compte al Ple d’una relació de factures entrades al Registre municipal des de l’últim Ple,
per un total de 62.578,13€.
El Sr. Gelis demana per la factura d’Apeiron, per l’actualització i manteniment de l’aplicació
utilitzada per la gestió informàtica de la Llar d’ Infants.
Ho faran mirar.
El Ple se n’assabenta.
Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
- Fidel Balés, pagament de 4,64€ desplaçament a Olot per gestions del càrrec des de l’ últim Ple.
- Agnès Torrent, 48€ per un desplaçament i pàrking a Girona, per assistir a una formació de
Xaloc.

7.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde demana si hi ha precs o preguntes dels regidors.
Inicia el torn el Sr. Gelis, i demana si al voltant de la Llar d’infants i de l’escola que s’hi ha posat
senyals de prohibit parar i estacionar, podria deixar-se solament el d’estacionar, perquè es troba a
faltar a l’hora de deixar les criatures quan els pares els porten amb cotxe.

El Sr. alcalde diu que la modificació de la senyalització encara no està del tot acabada i que pesa
més el perill que suposa la parada de vehicles davant l’escola i a la llar, tots a la mateixa hora,
que el fet d’estacionar una mica més lluny per acompanyar la criatura a peu.
El Sr. Gelis diu que s’hauria d’alçar el senyal de la Ctra. d’Olot perquè les persones una mica
altes hi toquen amb el cap.
El Sr. Balés diu que està previst canviar el suport per un de més alt, que ja s’ha encarregat.
També demana que s’actualitzi el contingut de la web, perquè hi figuren les ordenances del 2014.
El Sr. alcalde diu que es procurarà actualitzar.

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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