ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 17)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 19 de juliol 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, Sra.
Bàrbara Asencio Serret, Srta. Helena Coll Vila, Sr. Roger Santaló Puig, Sr. Francesc Reixach i
Planella, Srta. Jasmina Pujolar Font i Sr. Xavier Gelis Pujolar. 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 passat prèviament una còpia del esborrany de l’acta del ple anterior, el Ple la troba
correcte, i s’aprova per unanimitat.

2.- DESPATX D’OFICI
Abans d’iniciar aquest Ple, el Sr. alcalde vol deixar constància i donar la benvinguda al regidor
Sr. Francesc Reixach i Planella pel seu retorn després d’una estada a l’estranger per motius
personals, reprenent des d’avui, les competències que en la seva absència havien estat
assumides per ell mateix i altres regidors.
El Ple felicita el seu retorn, cosa que el regidor agraeix.
El Sr. alcalde anuncia que aquest Ple, en ser extraordinari, i preveient que a primers d’agost
s’ha de convocar l’ordinari s’ha deixat sense passar: el despatx d’ofici, la relació de factures i
els decrets.
També dóna compte que ell i el Sr. Balés havien concertat una reunió a la Diputació per
demanar ajudes i varen arrencar el compromís d’una subvenció per destinar-la a projectes
d’inversió sostenibles, i que, indirectament, ajudaran tenir fons per suplementar l’aplicació
pressupostària d’inversions de les obres de finalització de l’edifici consistorial.

3.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL 2016
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient 3/2016, de modificació de crèdits
del Pressupost Municipal de 2016 per suplement i habilitació de crèdits.
El Sr. alcalde proposa:

PRIMER.- Aprovar l’expedient 3/2016, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal
de 2016, segons el següent detall:
CRÈDITS EN AUGMENT:
APLICACIÓ
PRESSUP.

920.62200

A) SUPLEMENT DE CRÈDITS:
CONSIGNACIÓ
CONSIGNACIÓ
SUPLEMENT
INICIAL
DEFINITIVA

CONCEPTE

Construcció acabament nou Ajuntament

100.000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

37.017,00

137.017,00

37.017,00

B) HABILITACIÓ DE CRÈDITS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

155.61902

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

Inversions financerament sostenibles via pública

0,00

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDITS

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT

ORIGEN DELS FONS:

21.936,64

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

21.936,64

21.936,64

58.953,64€

A) NOUS O MAJORS INGRESSOS:

APLICACIÓ
PRESSUP.

76 101

HABILITACIÓ

CO NSIGNACIÓ
INI CIAL

CONCEPTE

NOUS I /O
MAJORS

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

Subvenció Diputació de Girona per inversions
financerament sostenibles

0,0 0

37 .017,00

37.017,00

Ingrés per execució d'avals

0,0 0

20 .837,82

20.837,82

TOTAL NOUS O MAJORS INGRESSOS

57 .854,82

B) BAIXA DE DESPESES:
APLICACIÓ PRESSUP.

337.22100

CONSIGNACI Ó
INICI AL

CONCEPTE

Energia elèctrica edificis culturals i esportius

10.412,70

TOTAL BAIXA DE DESPESES

TOTAL ORIGEN DELS FONS

BAIXA

1.098,82

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

9.313,88

1.098,82

58.953,64€

SEGON.- Aprovar la modificació del Pla Financer de les Inversions que aquesta modificació
pressupostària comportarà.
TERCER.- Exposar al públic l’esmentat acord, previ anunci al BOP, pel termini de 15 dies
hàbils, tal i com estableix l’article 20.1 del RD 500/90, per tal que els interessats puguin
examinar-lo i, si és el cas, presentar reclamacions.
QUART.- Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions,
s’entendrà aprovat definitivament.

El Ple aprova la proposta per unanimitat
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ
DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT NOU, I LA LICITACIÓ PER PROCEDIMENT
OBERT I URGENT DEL CONTRACTE CORRESPONENT.
Antecedents:
Vist que l’Ajuntament de Castellfollit té concedida una subvenció del Pla d’Obres i Serveis
de 70.000 euros que s’ha de justificar dins de l’exercici 2016, i també una altra del Feder que
s’ha de justificar igualment abans d’acabar el 2016.
Vist que el projecte de les obres que ha estat redactat per l’arquitecte Anna Baldó i Sánchez,
ascendeix a la quantia de 137.017,00 euros, l’IVA inclòs, i que no s’ha pogut aprovar, fins
que no s’ha publicat al DOGC de 20/06/16, la modificació de NNSS de Planejament.
Atès que per aplicació del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació, correspon licitar aquest contracte per procediment obert i, en raó de la
quantia, s’han d’aplicar les mesures de gestió eficient del contracte determinades en l’article
8,
Atès que la competència és del Ple, al sobrepassar el projecte el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost municipal pel 2016 i que segons informe de la secretària-intervenció hi ha
consignació per a fer front a aquesta despesa, condicionada a l’aprovació definitiva de la
modificació de crèdits número 3 del pressupost municipal vigent.
Proposo al Ple l’adopció dels següents
Acords:
PRIMER.- Aprovar definitivament, al no haver-se presentat al·legacions a l’aprovació inicial,
el projecte de finalització de les obres del nou ajuntament , segons el projecte redactat per
l’arquitecte Anna Baldó i Sánchez per un total de 137.017,00 euros, l’IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per procediment obert i urgent de les obres de
finalització del nou ajuntament, segons el projecte redactat per l’arquitecte Anna Baldó i
Sánchez per un total de 137.017,00 euros, l’IVA inclòs. Aquesta quantia s’abonarà de
l’aplicació 920 62200 del pressupost 2016.
TERCER.- Aprovar el Plec de clàusules econòmic administratives particulars de la licitació
que obra a l’expedient.
QUART.- Convocar licitació urgent segons determina l’art. 112 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i donar publicitat, únicament al perfil del contractant, tal i
com estableix l’art. 8 a) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació. El termini per a la presentació de proposicions serà de 13 dies
naturals des de la publicació de l’anunci.

CINQUÈ.- Delegar en l’alcaldia la resolució de petició de documentació a proposta de la
mesa de contractació i l’adjudicació del contracte, si escau.
SISÈ.- Designar a l’arquitecta Anna Baldó i Sánchez com a tècnica responsable del contracte.
SETÈ.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva del projecte d’obres al BOP, al Tauler
d’edictes, i al web municipal.
VUITÈ.- Condicionar l’adjudicació del contracte a l’ aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdits número 3 que s’està tramitant. Aquesta contractació s’abonarà de
l’aplicació pressupostària 920 622000 del vigent pressupost 2016.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA LICITACIÓ
DEL PROJECTE D’ OBRES DE L’AJUNTAMENT
Aquest punt s’ha tractat conjuntament amb el punt anterior núm. 4 de l’ordre del dia.

6.- PROPOSTA CONVENI GENERALITAT DE CATALUNYA / DIPUTACIÓ DE
GIRONA PER AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL
2016.
El Sr. alcalde informa que la Diputació de Girona ha signat un conveni amb la Generalitat de
Catalunya el qual es preveu el pagament d’una part dels deutes que la Generalitat arrossega
de temps amb els Ajuntaments.
A Castellfollit de la Roca s’han compromès a pagar:
N.
Doc.Pres

NºDoc.FI C.Gesto Pos.Press
r

Import net Concepte

65107685 5000355903 GO03
4

D/464000100/ 11.128,81 PUOSC
manteniment
7130/0042
€
bestreta 60%

65106846 5000310178 GO03
6

D/464000100/ 7.419,21
7130/0000
€

2015

PUOSC
2014-2015
MANTENIMENT PAGAMENT
40%

I proposa:
PRIMER.- Que l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca s'adhereix al Conveni subscrit entre
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb què s'estableix el Pla
extraordinari d’assistència financera local 2016.
SEGON.- Que d'acord amb el que es preveu en l'esmentat Conveni, sol·licitar a la
Diputació de Girona el pagament per import de 18.548,02 euros, per compte dels
crèdits que l’Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot
seguit:
TERCER.- Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat, l'Ajuntament de
Castellfollit de la Roca transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la

Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de
Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.
El Ple ho aprova per unanimitat

7.- PROPOSTA DELS DIES DE FESTA LOCAL DEL 2017
Atès que la Generalitat de Catalunya, després d’elaborar el calendari festiu del 2017, i publicat
en DOGC de 6/6/2016, ha sol·licitat que l’Ajuntament esculli les dues festes locals de l’any
2017, per tal d’incloure-les al calendari municipal.
El Sr. alcalde proposa al Ple que les dues festes locals de l’any 2017 siguin:
El dilluns 5 de juny
El dilluns 18 de setembre
El Ple ho aprova per unanimitat.

8.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ
JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME
El Sr. alcalde proposa al Ple l’aprovació de la següent moció:
Exposició de motius
El proppassat 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del dictador
Francisco Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 contra
la legalitat democràtica republicana i va instaurar per la força un règim dictatorial de caràcter
feixista i nacional-catòlic fins al 1978.
Durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota mena de crims contra les llibertats
personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional, duent a terme una persecució
sistemàtica contra particulars, institucions, associacions, sindicats i entitats culturals.
Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra sumaríssims que es
van realitzar sense cap legitimitat per motius polítics a Catalunya entre els anys 1938 i 1975.
Aquests consells de guerra van comportar penes de presó, reclusions en camps de
concentració, camps de treball forçats, i fins i tot execucions.
L’Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos il·legals.
L’11 de maig de 2016 la Comissió de la Dignitat, amb el suport de les següents entitats
memorialistes: Associació Pro -memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya,
Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona (AVRFT), Associació
Catalana d’ Ex-presos polítics del Franquisme, Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà del

Baix Llobregat, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya
(ARMHC), Associació d’Antics Guerrillers d’Espanya a França, Associació de Memòria de
Terrassa, Associació Ateos y Republicanos, Associació per la Recuperació de la Memòria
Històrica de l'Exili Republicà (ARMHER), Plataforma pel Dret a Decidir, i Associació del
Banc de l’ADN de familiars desapareguts de la Guerra Civil i Postguerra, van presentar a la
consideració de tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya una proposició de
llei per tal que el Parlament anul·li els consells de guerra duts a terme per motius polítics a
Catalunya pel franquisme des del 1938 al 1975.
Com a conseqüència d’aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la cambra catalana
van assumir aquesta Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
que actualment està en tràmit al Parlament de Catalunya (202-00029/11).
Aquesta proposició de llei estableix que: “Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic tots els
consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per causes polítiques a
Catalunya pel règim franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31
d’agost de 1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març de
1943, la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret Llei
10/75, de 26 d’agost.”
Així mateix, un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació de la
nul·litat del procediment i sentència corresponents.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a
l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca proposa d’adopció dels següents
Acords:
PRIMER.- Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels crims
comesos per aquest règim.
SEGON.- Recolzar la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme,
que està en tràmit al Parlament de Catalunya.
TERCER.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del
Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts espanyoles, al Parlament
Europeu, al Comitè de Drets Humans de l’ONU, i a les associacions de recuperació de la
memòria.
El Ple l’aprova per unanimitat.
Dietes i desplaçaments.
S’aprova pagar:
- A Miquel Reverter, un pagament de 56,64€ per un desplaçament a Barcelona, convidat en
visita de protocol, al Liceu.

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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