ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 22)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 28 de novembre 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,. Excusen l'assistència els regidors Srta. Jasmina Pujolar Font, Sr. Joan Prada Pujolar i Sr.
Xavier Gelis 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 l’ esborrany de l’acta del ple de 2/16/2016, el Ple la
troba correcta, i s’aprova per unanimitat.

2.- DESPATX D’OFICI
En aquest Ple, el Sr. alcalde exposa que no s’hi ha posat els documents registrats d’entrada, ni
els decrets, per ser un Ple extraordinari, convocat per urgència, bàsicament per qüestions
pressupostàries del 2016

3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5 DEL PRESSUPOST 2016
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient 5/2016, de modificació de crèdits
del Pressupost Municipal de 2016 per suplement i habilitació de crèdits.
Vist l’informe emès per Secretaria- intervenció,
Aquesta Alcaldia – Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient 5/2016, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de
2016, segons el següent detall:
CRÈDITS EN AUGMENT:
A)

SUPLEMENT DE CRÈDITS:

1.

ORDINARIS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
INICIAL

SUPLEMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

01.432.14300

Retribucions personal promoció turística

1.580,00

1.000,00

2.580,00

01.920.14301

Retribucions personal substitució laboral administració

8.007,06

2.000,00

10.007,06

15.963,40

1.500,00

17.463,40

521,40

200,00

721,40

01.1530.16006

Seguretat social personal brigada

01.432.16007

Seguretat social personal promoció turística

01.920.16009

Seguretat social personal substitució laboral administració

2.562,26

900,00

3.462,26

01.920.21000

Adquisició materials i subministraments

7.098,25

5.068,84

12.167,09

01.231.22106

Manteniment guarderia

2.137,70

300,00

2.437,70

01.334.22609

Activitats culturals

12.000,00

18.000,00

30.000,00

01.912.23300

Indemnització polítics

8.600,00

2.000,00

10.600,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

2.

30.968,84

EXTRAORDINARIS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

CONCEPTE

01.133.61900

Ordenació del trànsit i estacionament

01.336.68201

Millora nucli antic de Castellfollit

CONSIGNACIÓ
INICIAL

HABILITACIÓ DE CRÈDITS:

1.

EXTRAORDINARIS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

10.367,20

2.665,00

13.032,20

5.072,99

5.375,00

10.447,99

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

B)

SUPLEMENT

8.040,00

CONSIGNACIÓ
INICIAL

HABILITACIÓ

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

01.323.62300

Sistema domòtica calefacció escola

0,00

9.466,23

9.466,23

01.342.62301

Actuacions urgents equipaments esportius

0,00

7.399,50

7.399,50

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDITS

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT

ORIGEN DELS FONS:
A)

NOUS O MAJORS INGRESSOS:

16.865,73

55.874,57€

1.

ORDINARIS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

01.34901
01.38000
01.39190
01.39901
01.42001
01.48001
01.46113
01.46114

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

Entrades església vella
Reintegrament exercicis tancats
Multes i sancions
Ingressos activitats culturals
PMTE liuqidació definitiva 2014
Aportació Club Natació per despeses
Subvencó DdGi vies públiques
Subvenció DdGi concerts musicals

3.000,00
0,00
0,00
725,00
5.585,78
0,00
0,00
0,00

TOTAL NOUS O MAJORS INGRESSOS ORDINARIS

2.

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

01.76102

PAES 2016 DdGi

01.76103

DdGi actuacions
esportius

22.124,27

urgents

equipaments

NOUS I/O
MAJORS

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

6.090,30

6.090,30

0,00

4.440,00

4.440,00

10.530,30

BAIXA DE DESPESES:
ORDINÀRIES:

APLICACIÓ PRESSUP.

CONCEPTE

01.920.10000

Retribucions bàsiques càrrecs electes

01.341.11000

Retribucions personal eventual piscina

01.920.16000

Seguretat social personal funcionari

01.920.16001

Seguretat social personal laboral admin.

01.3321.16005

Seguretat social personal oficines i biblio.

01.943.48000

Transferències entitats locals

CONSIGNACIÓ
INICIAL

BAIXA

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

23.534,40

2.000,00

6.536,00

3.180,00

3.356,00

14.032,67

1.000,00

13.032,67

17.464,92

1.500,00

15.964,92

5.953,64

1.000,00

4.953,64

7.500,00

6.500,00

1.000,00

TOTAL BAIXA DE DESPESES ORDINÀRIES

2.

7.680,00
827,42
2.508,87
3.385,00
12.815,78
1.080,00
1.687,98
1.450,00

0,00

TOTAL NOUS O MAJORS INGRESSOS EXTRAORDINARIS

1.

4.680,00
827,42
2.508,87
2.660,00
7.230,00
1.080,00
1.687,98
1.450,00

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

EXTRAORDINARIS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

B)

NOUS I/O
MAJORS

21.534,40

15.180,00

EXTRAORDINÀRIES:

APLICACIÓ PRESSUP.

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
INICIAL

BAIXA

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

01.155.61902

Inversions financerament sostenibles via pública

21.936,64

2.665,00

19.271,64

01.336.68200

Edificis i altres construccions

10.368,49

5.375,00

4.993,49

TOTAL BAIXA DE DESPESES EXTRAORDINÀRIES

TOTAL ORIGEN DELS FONS

55.874,57€

8.040,00

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 Hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.

4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’INVERSIONS
APROVADES I PRESENTADES A LA DIPUTACIÓ PER DEMANAR AJUDA PER A
INVERSIONS SOSTENIBLES
Antecedents
Atès que la Diputació de Girona té oberta una convocatòria a Presidència per aquelles
inversions que es considerin extraordinàries.
Atès que l’equip de govern va sol·licitar un ajut extraordinari per pal·liar la escassesa de
recursos econòmics que actualment aquest Ajuntament pateix.
Atès que en el moment de fer la sol·licitud a la Diputació hi havia unes previsions d’inversió
sostenible que actualment han variat, el Sr. alcalde proposa:
PRIMER.- Modificar els projectes que en data 9/8/2016 l’Ajuntament va acordar sol·licitar
ajuda econòmica a la Diputació, que són:
“ Inversions diverses
Ordenació del trànsit i de l’estacionament
Actuacions enllumenat
Adequació església vella
Millora nucli antic

Pressupost
“
“
“
“

21.936,64 euros
10.367,20
16.808,07
10.368,49
5.072,99 “”

“
“
“

Per les inversions sostenibles que han sorgit des de la previsió anterior o bé que s’ha modificat,
s’ha aprovat en la modificació del pressupost municipal núm. 5, segons el quadre que segueix
a continuació:
APLICACIÓ
PRESSUPOST
ÀRIA

TÍTOL

01 155 61902
01 133 61900

Inversions diverses
Ordenació del trànsit i
estacio-nament

CONSIGN Supl./Ha CONSIGNA
ACIÓ
bilit.
CIÓ
INICIAL
DEFINITIV
A
0.00 19.271,64
19.905,26
10.367,20 2.665,00
13.032,20

01 336 68201
01 323 62300
01 342 62301

Millora nucli antic
Sistema domòtica
calefac. escola
Actuacions urgents
equipaments esportius

5.072.99 5.375,00
0,00 9.466,23

10.447.99
9.466,23

0,00 7.399,50

7.399,50

SEGON.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Girona
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES MEMÒRIES VALORADES DE DIVERSOS
PROJECTES MUNICIPALS
El Sr. alcalde esposa que, com a ajut extraordinari de la Diputació de Girona, Presidència els
va indicar que presentessin les inversions sostenibles d’enguany i demanessin una subvenció
extraordinària de Presidència, per paliar la escassesa de recursos econòmics que aquest
Ajuntament pateix.
Atès que ha sorgit diverses inversions i millores dels immobles i serveis municipals, el tècnic
municipal Sr. Rafel Planas, ha elaborat les Memòries valorades següents:
MT. Actuacions a la via pública i a l’enllumenat públic:
MT. Substitució tanca perimetral i condic. Piscina:
MT. Senyalització turística i adeq. Església vella:
MT. Inversions diverses:

Pressupost
Pressupost
Pressupost
Pressupost

13.027,55 €
7.399,50 €
13.527,92 €
19.403,78 €

Sr. Josep Martín, ha presentat les Memòries valorades següents:
MT. De substitució de làmpades nucli antic.
MT. Accions per l’Energia sostenible:

Pressupost 14.157,00 €
Pressupost
8.962,48 €

Garrotxa, terra de volcans.... Projecte comú: Senyalització nucli antic
9.997,75 €

Pressupost

Totes aquestes memòries corresponen a inversions que s’executen durant el 2016 o bé
l’exercici 2017. Tenen consignació pressupostària en el Pressupost 2016 i algunes d’elles han
estat aprovades en Plens anteriors i en aquest es ratifiquen, i la resta s’aproven en aquest, per
tal que dels costos d’aquestes inversions sufragades per l’Ajuntament amb fons propis, pugui
sol·licitar una subvenció extraordinària de presidència de la Diputació.
El Ple ho troba correcte i s’aprova per unanimitat.

6.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE
L’ACM I DEL CCDL
El Sr. alcalde proposa al Ple l’adhesió a l’ACM, per portar endavant contractacions de compra
amb avantatges de costos i de tramitació. I exposa la proposta:
Antecedents
Més de set anys enrere, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM)
decidí crear l'embrió d'una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder
contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren
de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d'escala;
i l'estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments
dels terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals IACM impulsa la creació del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa
voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d'ens locals del Departament
de Governació i Relacions Institucionals. Els ens consorciats són els Consells comarcals del
Pla de l'Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l'Anoia, les Diputacions de Lleida,
Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del
consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va
aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació
centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar
servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l'adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de comunitats autònomes o d'entitats locals per part d'altres entitats locals
mitjançant els corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l'ACM, acordà constituir
una central de contractació d'acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases de!
Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a
per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de
contractació de l'ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè
Executiu de l'ACM de data 14 de desembre de 2014.
L'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d'efectuar cap,
algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL,
podent optar l'entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la
legislació de contractació pública.
Fonaments de dret
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l'adhesió a sistemes externs
de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d'entitats locals per part d'altres
entitats locals mitjançant els corresponents acords.
2. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.

Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
local (LRSAL)
Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l' ACM de data 14 de
desembre de 2014
Per tot això, d'acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment,
l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca adopta per unanimitat de tots els seus membres
presents el següent;
Acords
PRIMER.- Acordar l'adhesió de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca al sistema
d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l'adquisició
de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l'
ACM - CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb
les empreses adjudicatàries.
SEGON.- Facultar a l’alcalde Miquel Reverter Tres perquè en nom i representació d'aquesta
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l'efectivitat
del present acord, permetent l'adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la
Central de contractació formalitzi
TERCER.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l'Associació Catalana
de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.

7.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
El Sr. Alcalde explica que per la convocatòria d’avui no es contemplen assumptes de tràmit, per
la qual cosa es veuran en un proper Ple.

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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