ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
(CONVOCATÒRIA NÚM. 20)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 11 d'octubre de
2016, s'ha dut a terme la sessió ordinària 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, 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 passat prèviament una còpia de dos esborranys d’actes dels dos plens anteriors, el Ple
els troba correctes, i s’aprova per unanimitat, previ una correcció d’una expressió mal acabada.
La secretària completa la frase.

2.- DESPATX D’OFICI
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de la relació d’entrades al Registre des de l’últim Ple 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 9/08/2016 fins el
30/09/2016 i el Ple per unanimitat els ratifica.
S’arxiva la relació de decrets com a Annex II d’aquesta acta.

3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA DEDICACIÓ DELS
CÀRRECS ELECTES
Antecedents
El Sr. alcalde dóna compte al Ple que, en el DOGC de data 29-03-2016 es publica la
convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes per a l'exercici 2016
Per resolució de la Generalitat s’ha fixat la subvenció destinada a Castellfollit de la Roca, per
aquest exercici 2016.
Atès que s’han modificat les dedicacions dels càrrecs electes al servei de l’Ajuntament.
Atès que la subvenció es computa proporcionalment a la dedicació de cada càrrec electe en
nòmina de la Corporació municipal, proposa

Acords
PRIMER.- Aprovar la modificació del percentatge de dedicació dels càrrecs electes per
adequar-lo a la realitat.
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SEGON.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local, la modificació de la
subvenció sol·licitada, i atorgada per aquest exercici, d’acord amb a la realitat actual, aquí
especificada.
TERCER.- Destinar aquesta subvenció a compensar econòmicament l’Ajuntament per a les
nòmines de càrrecs electes amb dedicació a l’exercici del seu càrrec.
El Ple ho aprova per unanimitat

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PLA D’IGUALTAT
Antecedents
El Sr. alcalde exposa que per la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i
homes, obliga a centres de treball. Inicialment preveia la obligatorietat de redacció i aprovació
del Pla d’igualtat a centres de treball de més de 250 treballadors i sempre que un conveni així ho
preveiés, o bé que el representant sindical de l’empresa ho exigís.
Cada dia més però, es va estenent la necessitat d’aquestes mesures i actualment, tots els
municipis que tinguin alguna subvenció del Feder, estan obligats a presentar-lo, per poder-la
cobrar la subvenció.
Per les raons exposades s’ha redactat un Pla marc d’igualtat per a l’Ajuntament de Castellfollit
de la Roca i que conté els mínims necessaris, encara que caldrà completar els aspectes tals com
els antecedents, la situació actual i la creació de les línies d’actuació futura, del qual tots els
regidors n’han disposat d’un exemplar prèviament.
Acords
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla marc d’igualtat de l’Ajuntament de Castellfollit de la
Roca.
SEGON.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a informació pública mitjançant anunci al tauler
d’anuncis municipal i al BOPG durant un mes, a efectes de poder examinar-la i formular les
reclamacions i/o al·legacions que creguin convenients.
TERCER.- Determinar que, un cop transcorregut el període d’informació pública sense cap
reclamació i/o al·legació, el Pla Marc d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Castellfollit de la
Roca esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

QUART.- Una vegada aprovat pel Ple de l’Ajuntament, s’ha de trametre al Departament
d’Ocupació i Empresa de la Generalitat de Catalunya per a la seva inscripció al registre de
plans d’igualtat.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde, senyor Miquel Reverter Tres, per a la signatura dels documents
necessaris per fer efectius els punts anteriors”
El Ple ho aprova per unanimitat

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ACORD MARC COMÚ DE LES CONDICIONS DE
TREBALL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
Antecedents
El Sr. alcalde exposa que per la Generalitat de Catalunya va aprovar un acord comú subscrit
pels representants de L’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de
Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya i la Unió Generals de Treballadors, en data 19 de
desembre de 2014, i d’acord amb el que disposen l’article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut de l’empleat públic, l’article 2.1 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre
registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny,
de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, de
condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants,
que vulguin acollir-se-hi,
Atès que l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca no disposa de conveni ni acord vigent de
regulació de les condicions de treball del personal,
Proposa:
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats
públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017),
SEGON.- Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació
definitiva pel Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, amb independència de les
adequacions organitzatives i singulars que sigui necessari establir per fer efectiu el seu
contingut.
TERCER.- Trametre còpia l’ acord definitiu, si escau, així com de tota la documentació
complementària al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la
seva inscripció i publicació, i a la Comissió Paritària General de Seguiment de l’Acord comú
perquè tingui coneixement de l’adhesió en compliment de l’establert a l’article 4 de l’Acord
comú.
QUART.- Notificar aquest acord als representants sindicals.
Cinquè.- Publicar l’ acord per a coneixement general en el tauler electrònic i en el portal de
transparència, per al coneixement general.
SISÈ.- Facultar a l’alcalde-president de la Corporació tan àmpliament com en dret sigui possible
per l’execució dels presents acords.

El Ple ho troba correcte i s’aprova inicialment.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PLA D’INSPECCIONS 2016-19
Per a tots aquells ajuntament que tenen delegada la gestió de les activitats al Consorci Sigma,
el Consorci ha redactat un Pla d’Inspeccions i Controls d’activitats, equipaments i espais
col·lectius per tal de poder organitzar-se millor i tenir un calendari per conèixer la periodicitat
i el tipus de visita que faran a cada activitat, sempre i quan no hi hagi algun fet especial que
requereixi un informe/ revisió /inspecció singular que serà atesa pels serveis, fora de calendari.
El Sr. alcalde proposa al Ple la seva aprovació i el Ple l’aprova per unanimitat.

7. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE LA LLAR D’INFANTS
Atès que en el Ple de data 9/8/2016 es va aprovar inicialment el Reglament d’organització i
funcionament de la llar d’Infants “el Castellet”
Atès que aquest acord, juntament amb l’expedient de tramitació ha estat exposat al públic
mitjançant un edicte inserit en el BOP núm. 160 de 23/08/2016 fins el dia 24/09/2016 i en el
Tauler d’anuncis municipal i en la web de l’Ajuntament www.castellfollitdelaroca.org .
Atès que durant aquest termini no s’han presentar al·legacions.
El Sr. alcalde proposa:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Reglament d’organització i funcionament de la Llar
d’Infants “el Castellet”
SEGON.- Publicar el Reglament, per a general coneixement.
El Ple s’hi avé i s’aprova per majoria, amb l’abstenció del Grup de CIU, els regidors Sr. Prada
i Sr. Gelis.

8.- APROVACIÓ DEFINITIVA PLÀNOL LÍMIT FOC
Atès que en el Ple de data 10/5/2016 es va aprovar inicialment el “Plànol de delimitació de
foc” del municipi de Castellfollit de la Roca.
Atès que aquest acord, juntament amb l’expedient de tramitació ha estat exposat al públic
mitjançant un edicte inserit en el BOP núm. 102 de 30/05/2016 fins el dia 3/09/2016 i en el
Tauler d’anuncis municipal i en la web de l’Ajuntament www.castellfollitdelaroca.org .
Atès que durant aquest termini no s’han presentar al·legacions.
El Sr. alcalde proposa:

PRIMER.- Aprovar amb caràcter definitiu plànol de delimitació de la línia de foc per a la
protecció de les zones urbanes, urbanitzacions aïllades i les edificacions i instal·lacions en
terrenys forestals de Castellfollit de la Roca,
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona, a la Direcció General de Forest.
TERCER.- Demanar a la Diputació que elabori els treballs previs d’identificació de les finques
afectades, els titulars de les mateixes i els tràmits posteriors per a la redacció del projecte de
protecció de foc.
QUART.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per sufragar els costos dels treballs
previs i redacció del projecte de delimitació del perímetre de foc.
El Ple aprova la proposta per unanimitat.

9.- ASSUMPTES URGENTS
El Sr. alcalde informa al Ple que des de la convocatòria fins avui, no s’han donat assumptes
urgents.
El Ple se n’assabenta.

10.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
Resultat econòmic curs 2015/2016 Llar d’Infants.
Es dóna compte al Ple de l’estat de comptes de la Llar d’infants “El Castellet” del curs
2015/2016, amb el resultat següent:
Total ingressos 60.930€;
Total despeses 112.096,10€
El Ple se’n dóna per assabentat.
Moció proposada pel Grup de la CUP per una moció per unes comarques desmilitaritzades
La CUP el grup municipal de la CUP de Girona va presentar una moció al Ple de la Diputació
de Girona de data 20/09/2016, per unes comarques gironines desmilitaritzades
El Sr. Fidel Balés resumeix el contingut de la moció, de la qual tots els regidors en tenien
coneixement previ, i seguidament es pren per unanimitat, l’acord d’adhesió a la moció
aprovada per la Diputació, amb els següents acords:
“PRIMER.- Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de l’ Institut
d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a la
Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments jurídics pertinents,
del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús a les comarques gironines,
per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil.
SEGON.- Rebutjar, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes d’exaltació
militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no assistir com a institució a les
desfilades militars i altres actes d’aquests tipus en espais civils de la demarcació de Girona
demarcació de Girona.

TERCER.- Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines la petició que cessin
les maniobres militars en espais no estrictament militars i promoure també que els ens locals,
en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la mateixa manera.
QUART.- Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i instar als
organitzadors d’espais educatius i promocionals, com l’ExpoJove de Girona, que actuïn
d’aquesta manera.
CINQUÈ.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al Parlament de Catalunya, a la delegació del
Ministeri de Defensa a Catalunya, a la subdelegació del Ministeri de Defensa a Girona, als
estaments militars de la Base Militar Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes i a
l’Associació “Alto el Foc de l’Albera”
El Ple l’aprova per unanimitat.
Dietes i desplaçaments.
S’aprova pagar:
- A Agnès Torrent, un pagament de 38,15€ per un desplaçament a Girona per assistir a un curs
informatiu de Xaloc, el 29/9/16
- A Anna M. Serra, un pagament de 6,64€ per un desplaçament a Olot per assistir a un curs
informatiu de secretaris comarcals al CCG.

11.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. alcalde passa la paraula als regidors per si tenen alguna pregunta i/o prec a fer:
El Sr. Joan Prada demana com estan les negociacions amb el Club Natació, pel tema piscina.
El Sr. alcalde explica que des d’inicis d’any l’Ajuntament està parlant amb el president del
Club Natació per tal de trobar la forma legal de cobrir responsabilitat pel tema piscina i que es
va arribar a un consens per fer una adjudicació directe, basada en el caire social i educatiu del
club, amb una projecció molt àmplia quan a competicions i èxits, per tant, justificatiu del tipus
de tramitació.
A l’hora de signar la concessió el president del Club Natació demana una pròrroga de temps, i
se li concedeix, tot i així, acabada la pròrroga presenta un escrit en el qual al·lega que no té
fons ni troba possibilitats d’aconseguir una fiança bancària per l’import de la concessió, i es
retracta de la concessió.
A partir d’aquest moment, el Club Natació Castellfollit passa a ser un usuari més de les
instal·lacions municipals, respectant la major necessitat de disposició que mereix l’activitat
que porten a terme.
El Sr. Gelis demana què ha passat amb el terra dels contenidors que hi ha a la Ctra. de Girona,
al costat de l’escala.
El Sr. Reverter respon que el paviment s’ha deteriorat, i que s’ha intentat arreglar, encara que
el lloc no és el més ideal per deixar-los bé i segurs.
El Sr. Gelis diu si han mirat de canviar-los de lloc.
El Sr. Reverter respon que els contenidors tothom els vol al costat del veí de casa. I que no és
gens fàcil canviar-los de lloc sense aixecar polèmiques de tota mena.

El Sr. Gelis diu que ha assistit a la reunió de la Llar d’Infants i que molts pares es queixaven
de les deposicions de gossos i gats que hi a l’entorn de la Llar i els parterres dels pisos de la
Caixa o a l’aparcament públic del Pau Casals.
El Sr. alcalde respon que aquest també és un tema molt polèmic i que ho serà mentre no entrin
en raó i civisme les persones que tenen gats i gossos solts i les persones protectores de gats
sense domicili, que els donen de menjar a qualsevol lloc on els sembla. De tota manera l’equip
de govern hi està lluitant.
El Sr. Balés afegeix que estan a punt de provar un nou producte que sembla que si l’escampen
per on van aquestes bèsties, els repel·la i deixen d’anar-hi.

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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