ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 23)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 27 de desembre 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 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. Excusa l'assistència el tinent d'alcalde
primer Sr. Fidel Balés Juanola
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 28/11/2016, la qual
troben correcte, i l’aprova per unanimitat.

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 es dona per assabentat i s’ordena
l’arxiu de la relació dels documents com a Annex I d’aquesta acta.
També comunica que l’ Institut Nacional d’Estadística ha informat del cens de població a 11-2016, que és de 970 habitants.
El Ple en queda assabentat.

3.- PROPOSTA DE D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2017,
CONJUNTAMENT AMB LA PLANTILLA DE PERSONAL I LES BASES
D’EXECUCIÓ
Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici del 2017, elevat a
aquesta Corporació en la forma prevista a l’article 168.4, del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 18.1 del Reial Decret 500/90 de Pressupostos de les Entitats Locals.
Atesa la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual.
Atesos els informes de Secretaria i d’ Intervenció Municipal.

El Sr. alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1.1. Aprovar el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici del 2017, junt amb
les seves bases d’execució en la forma detallada a continuació:
A)

PRESSUPOST GENERAL
PRESSUPOST D'INGRESSOS
CONCEPTE

CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES
CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES

PREVISIÓ 2017

338.129,50
5.000,00

CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

315.589,59

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

338.391,15

CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS CORRENTS
CAPÍTOL 6. ALIENACIONS
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS DE CAPITAL
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

978,00
998.088,24
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
1.043.088,24

PRESSUPOST DE DESPESES
CONCEPTE

PREVISIÓ 2017

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL

339.461,85

CAPÍTOL 2. COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS

429.207,69

CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES

22.444,16

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

49.834,34

CAPITOL 5. FONS DE CONTINGENCIA I IMPREVISTOS

13.900,88

TOTAL DESPESES NO FINANCERES CORRENTS

854.848,92

CAPÍTOL 6. INVERSIONS

64.500,00

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

TOTAL DESPESES NO FINANCERES DE CAPITAL

64.500,00

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS

123.739,32

TOTAL DESPESES FINANCERES

123.739,32

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

1.043.088,24

1.2. Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual i que regirà durant l’exercici del 2017, segons el següent detall:
PLANTILLA DEL PERSONAL:
FUNCIONARIS

DENOMINACIÓ

PLACES VACANTS AMORTITZAR GRUP

1 HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL
1.1 Secretària-interventora

1

0

0

A2

2.1 Subescala Administrativa

1

1

0

C1

TOTAL

2

1

0

2 ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL

PESONAL LABORAL - SERVEIS GENERALS

DENOMINACIÓ
1

PLACES VACANTS AMORTITZAR GRUP

ADMINISTRACIÓ

1.1 Administrativa serveis generals
1.2 Auxiliar administrativa
1.3 Ordenança
2

1
1
2

0
1
1

0
0
0

C1
C2
APST

1
1

1
1

0
0

APST
APST

6

4

0

PERSONAL OFICIS

2.1 Oficial 1ª
2.2 Oficial 1ª paleta
TOTAL

PERSONAL LABORAL LLAR D'INFANTS

DENOMINACIÓ
1

PLACES VACANTS AMORTITZAR GRUP

PERSONAL OFICIS

1.1 Director/a Llar d'Infants
1.2 Educadores
TOTAL

1
3

1
1

0
0

4

2

0

A2
C1

1.3. Exposar al públic el Pressupost General, durant QUINZE dies hàbils, dins dels quals
qualsevol persona interessada podrà examinar i presentar-hi en contra i davant del Ple, les
reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i pels mitjans acostumats en aquesta
localitat.
1.4. Exposar al públic la Plantilla Orgànica, durant VINT dies hàbils, dins dels quals
qualsevol persona interessada podrà examinar i presentar-hi en contra i davant del Ple, les
reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i pels mitjans acostumats en aquesta
localitat.

Durant aquests terminis els interessats podran presentar, si ho creuen oportú, les
reclamacions i/o suggeriments davant del Ple, el qual disposarà d’un mes per tal de resoldreles.
En cas de no presentar-se cap reclamació, aquest es considerarà definitivament aprovat, sense
necessitat de cap nou acord, ni de nova publicació.
El Ple ho aprova per majoria, amb sis vots a favor i l’abstenció del Sr. Prada i del Sr. Gelis.

4.- ASSUMPTES URGENTS
No s’ha donat cap assumpte urgent, des de la data de convocatòria.

5.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
Moció de suport al Referèndum
Proposada per l’AMI, el Sr. alcalde la presenta al Ple considerant que s’hauria de donar
suport a la moció següent:
“MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS
LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA
SOBIRANIA
En data 6 d’octubre d’enguany el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió plenària la
Resolució 306/XI sobre l’orientació política general del Govern, a la qual, entre altres punts,
s’instava al Govern de Catalunya a convocar un referèndum vinculant sobre la independència
de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017, i una altra que li demana que negociï
amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
En data 13 de desembre d’enguany el Tribunal Constitucional ha acordat acceptar la
suspensió cautelar de la Resolució 306/XI. Davant aquests fets, l’Ajuntament de Castellfollit
de la Roca
MANIFESTA:
El rebuig a la judicialització de la vida política al nostre país. El debat polític, d’idees i
opinions, ha de restar i produir-se en les cambres i institucions de representació popular,
sense que una aplicació esbiaixada de la llei intenti eliminar del debat polític qüestions que
són d’interès general i que, en conseqüència, han de ser objecte de debat en les institucions
de representació popular, tal i com és propi de democràcies plenes.
El convenciment que és un dret natural de tota la comunitat humana l’aspiració a la seva
independència, i la seva consecució, per mitjans democràtics, si aquesta és la voluntat
majoritària de la mateixa. Per a la determinació d’aquesta voluntat popular, el mecanisme
més clar és un referèndum on, de manera lliure, tothom es pugui pronunciar sobre quin ha de
ser el seu futur, tal i com es contemplava a la Resolució 30/XI del Parlament de Catalunya,
cautelarment suspesa.

Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver
promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya
o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i
democràtica.
Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del
Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència”
El Ple hi està d’acord i unànimement recolza la manifestació.
Dietes i desplaçaments:
Es dóna compte dels següents:
- A Fidel Balés, un pagament de 37,40€ per un desplaçament a Barcelona a la concentració
solidària a favor dels sobiranistes encausats.
- A Miquel Reverter, un pagament de 86,71€ per desplaçaments a Olot (Ràdio Olot) a
Banyoles (recollir material impremta) i a Barcelona, (acte Parlament)
- A Agnès Torrent, un pagament de 44,45€ per desplaçament i pàrquing per assistència a
reunió de secretaria a Olot i curs tresoreria a Girona.
- A Bàrbara Asencio, un pagament de 8,70€ per dos desplaçament per assistència a reunions
de Turisme a Olot.

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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