ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
(CONVOCATÒRIA NÚM. 18)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 9 d'agost 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, Sra. Bàrbara Asencio
Serret, Srta. Helena Coll Vila, Sr. Roger Santaló Puig, Sr. Francesc Reixach i Planella, Srta.
Jasmina Pujolar Font, Sr. Xavier Gelis Pujolar i 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
El Sr. alcalde dóna compte al Ple que avui, conjuntament amb el tinent d’alcalde Sr. Balés
han visitat al President d’assumptes econòmics de la Diputació de Girona per diversos temes,
però especialment per plantejar facilitar la càrrega anual que suposa el fet que la subvenció
ordinària anual que la Diputació aporta als Ajuntament, Castellfollit la tingui afectada en
quasi la seva totalitat per retornar un avançament de 175.000€ necessaris per indemnitzar i
signar el conveni de tancament del litigi amb la família Gusiñer.
El president els ha dit que el que s’havia acordat no es podia modificar, però que trobaria la
manera d’ajudar econòmicament a l’Ajuntament de Castellfollit per altres vies.
El Sr. alcalde dóna compte de la documentació registrada d’entrada des del Ple de 3/6/2016
fins a l’actual.
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.
Es dona compte al Ple de la relació de decrets d’alcaldia, des del Ple de 4/6/2016 fins a
l’actual, i el Ple per unanimitat els ratifica.
S’arxiva la relació de decrets com a Annex II d’aquesta acta.

3.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE DIVERSES PUNTUALITZACIONS DE LES
ORDENANCES VIGENTS
L’equip de govern municipal al cap d’un any de mandat municipal, s’ha apercebut d’un
seguit de situacions que, a l’hora d’aplicar les ordenances vigents, veuen difícil o injust per
excessiu o inaplicable la taxa corresponent.
Per aquest motiu el Sr. alcalde proposa les següents modificacions:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances que tot seguit es
detallen:
A) Ordenança fiscal número 6 reguladora del la taxa per expedició de documents
administratius
Es proposa la modificació de:
Article setè.- Tarifa
Epígraf quart: Documents relatius a serveis urbanístics, instal·lacions i obres
Afegir:
Expedició matrícula de la llicència atorgada, que s’haurà d’exhibir en un lloc visible
públicament on es realitzi l’obra.
Taxa 3 €

B) Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per utilització privativa o l’aprofitament
especial de domini públic local.
Es proposa la modificació de:
Article 6è.- Quota Tributària i bonificacions
a) Parades, barraques, casetes, espectacles, indústries de carrer i ambulants, i
atraccions situades en terrenys d'ús públic.
c) Per obres i instal·lacions:
1)
QUOTA 2016
1. Per grues, carregadors i semblants, per m2 i dia
2. Per contenidors i semblants, per m2 i dia

0,70€
0,95€

2,75€
3. Per runes, terres o material, per m2 i dia, els
primer 15 dies
* A partir dels primers 15 dies de durada,
l’apartat 3 es reduirà la quota d’ocupació per m2 i
dia
(Aquestes
modificacions
tindran
caràcter
retroactiu al 15/6/2016 com a data de compliment
d’un any de legislatura.)

1€

Per ús privatiu o preferent de vials i places públiques mitjançant el pintat d’una ratlla groga
als accessos a la seva propietat, mínim de 3 ml, generarà una taxa anual per als beneficiats o
peticionaris de 6€/ml. o fracció.
Aquest apartat anterior s’aplicarà a partir de 1/01/2017, a efectes que, les persones
interessades puguin demanar continuar amb les línies grogues fins ara pintades, o bé, en cas
contrari l’Ajuntament les anul·larà totes.
Aquesta mesura s’aplicarà a 1/1/2017 i a partir d’aquesta data, l’ interessat correrà amb les
despeses de pintar i d’esborrar les línies que hagi sol·licitat.
C) Ordenança fiscal número 18 reguladora del preu públic per al servei municipal de la
llar d’infants, curs 2016-2017:
Modificar l’article 7è. Quota tributària, que quedarà tal com segueix:
CONCEPTE

BONIFICACIONS

PREU

Matrícula (1)

70,00

70,00

Material (1)

70,00

70,00

Matí de 9 a les 5 de
la tarda
30%
família
nombrosa
30 % al 2n.germà

185,00

185,00

185,00

129,50

185,00

129,50

Servei monitoratge
monitor
De 8h a 9 h matí.

2,5 euros dia

Mensual
Bonificacions quota
Bonificacions quota
Servei monitoratge
menjador
Quota
mensual
acollida
Matí esporàdic dia

De 8 h a 9 h matí

25,00

2,5 euros
dia.
25,00

6,00

6,00

SEGON.- 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 ni de publicació
definitiva, perquè no variarà el contingut de l’aprovació provisional.
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.
Si calen modificacions a l’aprovació provisional es passarà de nou pel Ple i elevat a definitiu,
es publicarà, per a general coneixement, al Butlletí Oficial de la Província amb el text íntegre
de les modificacions resultants de les ordenances, per tal que puguin entrar en vigor després
de la seva publicació.
La proposta s’aprova per majoria, amb l’abstenció dels regidors Sr. Prada i Sr. Gelis.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019
La Tècnica de Joventut, Sra. Cristina Riera, ha presentat el Pla Local de Joventut previsible
per al 2016/2019.
El Sr. alcalde explica que està en la línia dels que s’han aprovat fins ara, i que s’ha disminuït
el pressupost tenint en compte la reducció de la subvenció que la Generalitat té prevista.
Per aquest any, es presenta “El Projecte Jove de Castellfollit 2016” amb un pressupost de
7.093,53 €, i es demana una subvenció de 3.993,53€, a la Direcció General de Joventut.
El Ple, després d’alguns aclariments, ho troba correcte i ho aprova per unanimitat.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL DE
SUBSTITUCIÓ DE SANCIONS, PER TREBALLS AL SERVEI DE LA COMUNITAT
El Sr. Alcalde exposa que conjuntament amb regidors de l’equip de govern han elaborar una
ordenança per tal de tenir la possibilitat de commutar sancions econòmiques, en casos
justificats, per treballs en benefici de la comunitat, i amb aquesta finalitat presenta al Ple la
proposta següent:
Antecedents
Donada l’actual conjuntura econòmica, en la qual algunes persones els costa fer front als
deutes municipals perquè estan a l’atur o bé sense feina, amb aquesta ordenança
l’Ajuntament pretén establir, en aquells casos justificats, que el deutor d’una sanció –dintre

la competència municipal- pugui saldar-la mitjançant la realització de treballs en benefici de
la comunitat.
Tot això inspirat en el principi constitucional de la reeducació i inserció de la persona
infractora i del caràcter exemplaritzant de les sancions.
D’acord amb el compliment de la Llei 7/185, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim
Local, art. 139; de la Llei 30/0992, de 26 de novembre del Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en els seus articles 127 i
següents, referents als principis de legalitat, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i
proporcionalitat, així com el que disposa l’article 134 i següents referents al procediment
legal sancionador.
Aquesta Ordenança pretén dotar a l’Ajuntament d’una alternativa que permeti substituir,
sempre que la persona sancionada així ho esculli,
Acords
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’ordenança de substitució de sancions econòmiques per
realització de serveis en benefici de la comunitat.
SEGON.- Exposar 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.
Si calen modificacions a l’aprovació provisional es passarà de nou pel Ple i elevat a definitiu,
es publicarà, per a general coneixement, al Butlletí Oficial de la Província amb el text íntegre
de l’ordenança de substitució de sancions econòmiques per realització de serveis en benefici
de la comunitat.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor després de la seva publicació.
El Ple aprova la proposta per unanimitat

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UN REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ
I FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
El Sr. Alcalde exposa que conjuntament amb les educadores i directora de la Llar d’infants el
Castellet, han elaborat un Reglament d’organització i funcionament de la Llar d’infants “El

Castellet” perquè es tingui una regulació aprovada que empari el bon funcionament de la Llar
i del personal de hi treballa.
Antecedents
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
Atès que el procediment d’aprovació del reglaments municipals exigeix l’aprovació inicial, la
sub-missió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre;
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de
la corporació, aquest reglament només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que
calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril;
Atès que l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, disposa que els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter
automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública,
subsegüent a l’aprovació inicial;
Amb aquesta finalitat presenta al Ple la proposta següent:
Acords
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament municipal regulador del funcionament,
organització i serveis de la Llar d’Infants “el Castellet” de Castellfollit de la Roca, segons
el text que s’adjunta als presents acords.
SEGON.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament pel
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, i al
tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar
des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, el reglament que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es
procedirà directament a la publicació.
El Ple l’aprova per unanimitat

7.- ASSUMPTES URGENTS
El Sr. alcalde exposa que no s’ha esdevingut cap urgència que s’hagi de tractar en aquest Ple.

8.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
Moció per la derogació del Reial Decret 1004/2015:
El Sr. alcalde fa esment d’una moció que va aprovar la Diputació i demana que les entitats
que hi estiguin d’acord li donin suport.
Antecedents
Moció per la derogació del Reial Decret 1004/2015 que regula el procediment per
l'adquisició de la nacionalitat espanyola.
La Llei 19/2015, de 13 de juliol, de “Medidas de Reforma Administrativa en el àmbito de la
Administración de Justícia y el Registro Civil i el Real Decreto” 1004/2015, de 6 de
novembre, que desenvolupa el seu Reglament, han modificat el procediment per accedir a la
nacionalitat espanyola. El nou procediment per accedir a la nacionalitat espanyola es basa en
una prova de coneixements constitucionals i socioculturals sobre l’Estat espanyol, així com
una prova de coneixements de llengua castellana.
Cal tenir present que l’accés a la nacionalitat espanyola ha estat històricament un procés lent i
discriminador que ha dificultat la plena incorporació dels nous catalans a la ciutadania, i per
tant a la plenitud de drets polítics. Així mateix, cal recordar que l’acollida i la integració de
les persones immigrades, atenent-nos a l’article 130 de l’Estatut d’Autonomia, correspon a la
Generalitat de Catalunya, i que aquesta competència l’exerceix a través dels ens locals.
Discrepem del concepte d’integració que hi porta implícit aquest model atès que el missatge
que es dóna és que la integració s’assoleix mitjançant l’esforç unidireccional de la persona
immigrada per adquirir una sèrie de coneixements generals que ben poc tenen a veure amb
l’exercici de la ciutadania. La integració és un procés d’adquisició de la condició de ciutadà i
ciutadana igual en drets i deures a la resta, i per aquest motiu, basat en la millora contínua de
l’autonomia personal.
El nou procediment ha produït una situació de vulnerabilitat i indefensió de les persones
sol·licitants pels següents motius:
· No reconeix les diferents llengües oficials de l’Estat i discriminen aquelles persones que
tenen un coneixement de la llengua catalana, o altra llengua oficial diferent a la castellana.
• La privatització de les proves i centres de formació-preparació per a realitzar-les.
• El Instituto Cervantes esdevé l’única institució que dissenya i administra les proves,
mitjançant convenis amb centres privats tant en relació al nivell de coneixement A2
de castellà (DELE, diploma d’espanyol com a llengua estrangera) com en relació a la
prova CCSE (coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya). No es fa ús
de la xarxa pública de primera acollida i manca la representació de més centres o
serveis públics que puguin administrar les proves i les formacions necessàries, com
per exemple els Centres de Formació d’Adults, les Escoles Oficials d’Idiomes, el
Consorci per a la Normalització Lingüística o les Universitats.
• La imposició d’un model economicista d’accés a la nacionalitat espanyola. El cost de
la tramitació dels expedients oscil·la entre els 185€ i els 309€, en funció del país
d’origen de la persona sol·licitant. La legislació anterior preveia una tramitació sense
cap cost econòmic. En el cas de la realització de cursos de preparació per la prova de
castellà, el cost s’eleva a 400€ més.
• La discriminació de les persones que havent realitzat els seus estudis secundaris o
universitaris a l’Estat espanyol han de realitzar les proves de castellà (DELE A2) i les
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proves de coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya (CCSE). Aquestes
persones poden acreditar titulacions acadèmiques que implícitament contenen els
coneixements requerits a les esmentades proves.
El disseny i execució de la prova DELE A2 està orientat a persones amb un nivell
formatiu mig o mig-alt, obstaculitzant l’assoliment satisfactori de la prova a un
nombre elevat de persones, i entre elles les especialment vulnerables.
No reconeix l’esforç realitzat pel sol·licitant davant altres administracions, al no
convalidar el Certificat d’haver utilitzat el Servei de Primera Acollida.
Discrimina en funció del nivell acadèmic perquè deixa fora aquelles persones que
presenten
imitacions per diversitat funcional i/o formatiu no reconeguda
jurídicament, analfabetisme en diferents graus o baixa escolarització.
El procés d’inscripció telemàtic dificulta l’accés a la sol·licitud i a aquestes proves i
és discriminatori per a aquelles persones que no tenen coneixements informàtics o no
tenen la competència digital necessària.
No dóna validesa als cursos oficials de nivells de llengua del Marc Europeu Comú de
Referència impartits pels centres públics de la Generalitat (Escola Oficial d’Idiomes,
Centres de Formació d’Adults, Universitats, Consorci per a la Normalització
Lingüística…) ni els processos d’alfabetització en català.
En aquests casos farà necessari el suport de professionals, entitats o altres serveis per
a realitzar tot el procés. Cal destacar també que, a Catalunya, actualment es
produeixen situacions de greuge en relació a Registres Civils, com el de Girona, que
ja no accepten les sol·licituds amb cita presencial.
L’entrada en vigor d’aquesta Llei s’ha produït sense un període transitori que permeti
la unitat de criteris entre els registres civils, pel que fa a les persones que ja tenien
demanada cita abans de l’entrada en vigor de la Llei.
A data actual, a Catalunya, hi ha insuficiència de places per realitzar les proves. En el
cas de les comarques gironines el fet s'agreuja perquè només hi ha 1 únic centre
examinador. En alguns casos, tot i portar dos anys amb cita prèvia, aquestes persones
hauran de renovar part de la documentació dels seus països d’origen per caducitat.
La Llei 10/2010 del 7 de maig d’Acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 28 d’abril de 2010, ja
reconeix un Servei de Primera Acollida dissenyat: de forma consensuada amb els ens
locals i les entitats que ofereix formació gratuïta; desplegat territorialment; no
excloent a les persones més vulnerables, i substituint la manca de formació per un
curs d’alfabetització; i reconeixent el bagatge de les persones immigrades al facilitar
un sistema de convalidacions.

Acords
PRIMER.- Demanar la derogació del Real Decreto 1004/2015 al Govern de l’Estat Espanyol.
I mentre no es derogui demanar:
- Eximir de fer les proves de CCSE i DELE A2 a les persones que han superat l’ESO o
estudis superiors realitzats a Catalunya.
- Habilitar centres públics per a la realització de les proves i per a la formació corresponent,
com les Escoles de Formació d‘Adults i les Escoles Oficials d’Idiomes.

SEGON.- Consensuar un nou procediment amb l’Administració competent. Aquest nou
procediment o sistema hauria de:
- Habilitar els mecanismes i recursos necessaris per esmenar aquestes situacions.
- Reconèixer el Servei de Primera Acollida recollit a la Llei 10/2010, del 7 de maig,
d’Acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i el Decret 150/2014,
de 18 de novembre, dels Serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya.
- Ser gratuït.
- Tenir en consideració totes les llengües oficials.
- Garantir una oferta de formació gratuïta.
- Reconèixer d’altres titulacions oficials equivalents al nivell de castellà A2 que expedeixen
les entitats públiques, com els Centres de Formació d’Adults, les Escoles Oficials
d’Idiomes, el Consorci per a la
Normalització Lingüística i les Universitats.
- Reconèixer el bagatge aportat per les persones sol·licitants.
- Ser flexible amb les persones formativament vulnerables.
TERCER.- I apostar, en el marc del procés constituent d'una República catalana, per tal que
els mecanismes administratius permetin, en un futur proper, l'obtenció de la nacionalitat
catalana sense les traves del procediment actual.
QUART.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.”
El Ple hi està d’acord i hi dona suport unànimement.
Aportacions a entitats:
- Es dóna compte al Ple d’una sol·licitud de 150€ per part de Fons Català de
Desenvolupament, amb finalitats benèfiques.
S’aprova per unanimitat
- Es dóna compte a l’Ajuntament de la sol·licitud de 1.000 € per part de Olot fotografia, per
l’exposició de pintures a l’Església-Museu.
S’aprova per unanimitat
Ampliació conveni amb Cooperativa La Fageda
La Cooperativa de la Fageda, amb la qual l’Ajuntament té un conveni per treballs de
jardineria, i degut a l’augment de feina de la brigada municipal i amb la finalitat d’alliberar-la
de feines de jardineria, se li han encarregat més serveis dels convinguts a la Cooperativa de
la Fageda, i aquest encàrrec ha suposat un augment anual de la quota del conveni en
2.823€/any.
El Ple ho aprova per unanimitat.

Sol·licitud Subvenció
Aprovació de sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Girona, Departament de
Presidència, per a inversions financerament sostenibles. El cost d’aquestes inversions està
previst en 64.533,39€, i la subvenció que es demana és per a les inversions següents:
Inversions diverses
Pressupost 21.936,64 euros
Ordenació del trànsit i de l’estacionament
“
10.367,20 “
Actuacions enllumenat
“
16.808,07 “
Adequació església vella
“
10.368,49 “
Millora nucli antic
“
5.072,99 “
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.

9.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. alcalde passa al torn de precs i preguntes.
El Sr. Gelis demana per com han anat aquest estiu els treballs dels brigadistes.
El Sr. alcalde respon que pocs anys ha estat un grup tant exitòs com el d’enguany. Hi havia
molta mainada i varen col·laborar el màxim de bé amb les feines encomanades. Fins i tot
varen fer un intercanvi amb jovent basc que estaven a Castellfollit.
El Sr. Gelis insisteix si es pot avançar l’horari d’acollida perquè els pares els donés temps
d’acompanyar els seus fills, i arribar a temps a la feina.
El Sr. alcalde respon que el tema de l’horari de començament de la Llar ha estat molt
negociat amb la direcció de la Llar i que donades les dificultats econòmiques del servei ja
s’ha carregat molt el personal i no ha estat factible aquest punt.
També demana pel casal d’estiu.
El Sr. alcalde respon que el valora com a positiu i que la millor prova és la de que cap pare va
queixar-se. I valora com a molt encertada la feina dels monitors que conduïen el Casal.
I també s’interessa per les feines iniciades per la brigada municipal en la via pública, perquè
la senyalització no s’ha acabat, falten pilones etc.
El Sr. alcalde diu que evidentment no s’ha acabat la senyalització, però que, tot i que surten
prioritats, ja estan al cas i de seguida que puguin s’hi posaran.
El Sr. Balés intervé dient que per aquest motiu s’ha ampliat hores del conveni de la Fageda,
que fan la jardineria, per tal d’alliberar a la brigada perquè tingui més temps per a d’altres
feines.

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.
Firmado
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