Ajuntament de
Castellfollit
de la Roca

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8
D’AGOST DE 2017
CONVOCATÒRIA núm. 30
Data: 8 d’agost de 2017, 20 hores
Lloc: Sala de Plens ”Espai cultural Sant Roc”
Hora d’inici de la sessió: 20:05 hores
Hora d’acabament:20:30 hores
Hi assisteixen:
Alcalde – president: Miquel Reverter Tres
Tinent d’alcalde primer: Fidel Balés Juanola
Tinenta d’alcalde segona : Bàrbara Asencio Serret
Regidors:
Helena Coll Vila
Roger Santaló Puig
Francesc Reixach i Planella
Jasmina Pujolar Font
Excusen la seva Absència:
Joan Prada Pujolar
Xavier Gelis Pujolar
Ha actuat com a secretar el senyor Lluís Muñoz Lloret, que autoritza aquesta acta, seguint l’ordre
del dia de la convocatòria:
Intervé el senyor Alcalde per informar que el regidor senyor Xavier Gelis ha estat pare recentment,
per la qual cosa avui no ha pogut assistir al Ple. A proposta de l’Alcalde, s’acorda fer arribar la
felicitació per aquest feliç esdeveniment a la família del senyor Gelis.
A continuació, el senyor Alcalde presenta als membres del ple que assisteixen a la sessió el
senyor Lluís Muñoz Lloret, secretari-interventor del SAT del Consell Comarcal de la Garrotxa que
ha estat nomenat, transitòriament, com a secretari-interventor de la Corporació després de la
jubilació de la senyora Anna Serra. També informa el senyor Alcalde sobre la possibilitat que, en
breu, s’incorpori a la mateixa Secretaria una altre persona, amb la finalitat que es puguin ampliar
les hores de dedicació que el senyor Muñoz podrà tenir a l’Ajuntament.
A continuació, els assistents, passen a tractar l’orde del dia següent:
Ordre del dia :
PART DISPOSITIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proposta aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm.29, de data 29/06/2017)
Proposta d’aprovació de l’acta núm. 25, de data 11/04/2017
Proposta d’aprovació de l’acta núm. 26, de data 31/05/2017
Proposta d’aprovació de l’acta núm. 27, de data 13/06/2017
Proposta d’aprovació de l’acta núm. 28, de data 21/06/2017
Proposta d’aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 8/2017
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7. Proposta d’aprovació programa inspeccions d’activitats a realitzar pel SIGMA l’any de 2017
PART DE CONTROL
8. Informació gestió municipal
9. Decrets adoptats entre el 16/06/2017 fins el 02/08/2017
10. Donar compte del PMP del segon trimestre de 2017
11. Precs i preguntes
Punts 1 a 5: LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Intervé el senyor Alcalde per informar sobre el motiu pel qual es porten a aprovació algunes actes
anteriors a la celebració de la darrera sessió i a, continuació, les sotmet a votació.
El plenari aprova els mencionats esborranys, per unanimitat dels assistents. Són les actes de les
sessions que es van dur a terme els dies 29/06/2017; 21/06/2017; 11/04/2017; 31/05/2017 i
13/06/2017.
6. Proposta d’aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 8/2017
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient 8/2017, de modificació de crèdits del
Pressupost Municipal de 2017 per habilitació de crèdits.
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció,
Aquesta Alcaldia – Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer: Aprovar l’expedient 8/2017, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2017,
segons el següent detall:
ESTAT D’INGRESSOS

DETALL

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

MODIFICACIONS

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

338.129,50
5.000,00
380.541,89
339.491,15
4.578,00
0,00
54.852,22
407.667,90
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

338.129,50
5.000,00
380.541,89
339.491,15
4.578,00
0,00
54.852,22
407.667,90
0,00

1.530.260,66

0,00

1.530.260,66

ESTAT DESPESES
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DETALL

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
9

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

MODIFICACIONS

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

373.689,54
515.065,93
57.413,79
43.215,78
0,00
102.229,79
0,00
438.645,83

-7.815,70
7.815,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

365.873,84
522.881,63
57.413,79
43.215,78
0,00
102.229,79
0,00
438.645,83

1.530.260,66

0,00

1.530.260,66

Segon: Declarar ampliables les següents aplicacions pressupostàries:
Despeses: 01.152.27000 Despeses imprevistes enderroc finca.
Ingressos: 01.38900 Reintegrament despeses per enderroc finca.
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.
Intervé el senyor Alcalde per informar, molt detalladament, sobre les despeses pendents que es
podran atendre amb la modificació de crèdits que es proposa, el per què aquestes no figuraven al
pressupost de l’exercici i com es podran finançar.
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat del regidors presents.
7. Proposta d’aprovació programa inspeccions d’activitats a realitzar pel SIGMA l’any de
2017
El Ple Municipal d’aquest Ajuntament, reunit en data 11 d’octubre de 2016, va aprovar inicialment
el Pla d’Inspeccions i Controls en activitats, equipaments i espais col·lectius al terme municipal de
Castellfollit de la Roca.
L’esmentat Pla té per objectiu garantir el compliment dels requisits de seguretat, protecció al medi
ambient, salubritat i tranquil·litat exigibles a les activitats, als equipaments i als espais col·lectius
del municipi per així millorar la qualitat de vida dels ciutadans i, alhora, facilitar l’activitat
econòmica.
En el BOP núm. 119, corrresponent al dia 22 de juny de 2017, es va publicar l’edicte d’informació
pública del Pla, per termini de trenta dies, la qual va finalitzar el dia 3 d’agost de 2017, sense que
haguessin estat presentades al·legacions.
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Per altra banda, atès que el Pla té caràcter general, necessàriament ha d’anar acompanyat d’un
Programa anual que especifiqui quines activitats, equipaments i espais col·lectius seran objecte
d’inspecció i control en determinat lapse de temps.
Vist l’encàrrec formalitzat amb el Consorci SIGMA per la redacció del Programa d’Inspeccions i
controls en activitats, equipaments i espais col·lectius.
D’acord amb l’article 6 la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica; l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC); l’article 4.1.a) i 49 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar definitivament el Pla d’Inspeccions i Controls en activitats, equipaments i espais
col·lectius al terme municipal de Castellfollit de la Roca, en els mateixos termes en què va ser
aprovat inicialment per acord del ple de data 11 d’octubre de 2016 i fer-ho públic al BOP de Girona
i al DOGC.
Segon: Aprovar, així mateix, el Programa d’Inspeccions i controls en activitats, equipaments i
espais col·lectius del municipi de Castellfollit de la Roca per a l’any 2017, que s’adjunta com a
Annex a aquesta proposta, així com totes les activitats innòcues comunicades dins aquest any.
Tercer: Fer públic aquest Programa mitjançant el Tauler d’edictes de la Corporació i notificar els
presents acords al Consorci SIGMA -inspeccions – i als interessats que consten a l’expedient.
Quart: Fer constar que contra els presents acords, que posen fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació o
publicació, i que, alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de
la seva notificació o publicació.
Intervé el senyor Alcalde per explicar l’abast exacte del programa d’actuacions que es proposa
d’aprovar i la relació que té amb el Pla que es va aprovar en el plenari del passat mes d’octubre.
No hi ha altres intervencions.
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat del regidors presents.
PART DE CONTROL
Informació gestió municipal
Intervé el senyor Alcalde per a donar compliment d’aquest punt de l’ordre del dia
No hi ha altres intervencions
Decrets adoptats entre el 16/06/2017 fins el 02/08/2017
Intervé el senyor Alcalde per a donar compte que han estat dictats, des de la data de la darrera
sessió plenària, els decrets que es relacionen a continuació:
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- Decret de data 17/06/2017 que accepta el canvi de titular de l'activitat cafè bar "Cal Ganxo" situat
al c/Església, 17.
- Decret data 20/06/2017 que autoritza la reforma del bany al pis situat al c/Pau Casals, 29, 2n.
- Decret data 20/06/2017 autoritza a fer una obertura de cata per instal·lació de presa de gas a la
ctra. d'Olot, 45.
- Decret data 21/06/2017 que aprova les factures següents:
- Bassols Energia Comercial (Consum llum of. mpals. març) ...............
136,02 euros
- Bassols Energia Comercial (Consum llum of. mpals. abril) ................
48,73 euros
TOTAL.........................................................................................................................184,75
euros
- Decret data 26/06/2017 que autoritza la instal·lació d'un tendal a l'aparador de la perruqueria
situada a la pl. Sant Roc, 5 baixos.
- Decret de data 30/06/2017 que aprova la relació de factures O/2017/7 per un import de
18.211,73 euros.
- Decret data 03/07/2017 que encarrega al Consell Comarcal de la Garrotxa el suport tècnic en les
tasques de neteja de la cinglera de Castellfollit de la Roca
- Decret de data 04/07/2017 que autoritza la gravació d'un videoclip amb imatges de Castellfollit
de la Roca.
- Decret de data 11/07/2017 que concedeix llicència d'ús privatiu del mòdul de bar situat a la ctra.
vella d'Olot, 2.
- Decret de data 13/07/2017 que aprova incorporar a la nòmina del mes de juliol, l'increment
retributiu corresponent a la Llei 3/2017 de 27 de juny, així, com, en el seu cas, els endarreriments
corresponents als 6 primers mesos de l'any i la paga extraordinària del mes de juny.
- Decret de data 13/07/2017 que rectifica l'error comès en la notificació realitzada a les
treballadores de la llar d'infants en data 11/07/2017
- Decret de data 18/07/2017 que autoritza la celebració d'una festa el dia 22/07/2017 al bar situat
al c/Església, 17.
- Decret de data 18/07/2017 que demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que realitzi la millora i
preservació de la franja de bosc de ribera.
- Decret de data 18/07/2017 que aprova la memòria tècnica valorada del tractament de la
vegetació en els diferents àmbits de la cinglera i demanar a la diputació de Girona una subvenció
del 100% del cost de la memòria.
- Decret de data 20/07/2017 que aprova la liquidació de les obres subsidiàries d'enderroc de
l'edifici situat al c/Major, 12.
- Decret de data 25/07/2017 que adjudica a l'empresa GIRONA FIBRA, SL, la contractació de la
connexió a internet, línies de telèfon i la centraleta virtual.
- Decret de data 27/07/2017 que autoritza el pas per la població de la ruta en vehicle tot terreny
"Mediterrani-Cantàbric" el proper 20/08/2017.
- Decret de data 02/08/2017 que concedeix llicència d'ocupació de l'edifici situat a la ctra. vella
d'Olot, 6.
- Decret de data 02/08/2017 que autoritza la realització de l'activitat de piscina nocturna amb
música els dies 5 i 19 d'agost de 2017.
- Decret de data 02/08/2017 que aprova factures per un import de 2.391,26 euros.
- Decret de data 04/08/2017 que autoritza la reserva d'espai d'aparcament a la ctra. d'Olot, davant
el núm. 45 el dia 07/08/2017
Donar compte del PMP del segon trimestre de 2017
Intervé el senyor Alcalde per a donar compte al plenari, tal i com estableix, la legislació
d’estabilitat pressupostària, de quin ha estat el període mig de pagament als proveïdors de
l’Ajuntament en el segon trimestre de 2017, que, més concretament, ha estat de 86,05 dies.
P:\1 ADMINISTRACIÓ\PLENS\Plens 2017\PO20170808.Conv .núm. 30\ESBORRANY ACTA DEL PLE DE L'ajuntament del dia 8 d'agost de
2017 (per penajr a la web).doc

Ajuntament de
Castellfollit
de la Roca

Explica el senyor Alcalde que, tot i que s’ha millorat respecte de les dades que hi havia quan
l’actual equip de govern va entrar a l’Ajuntament (i que es continua treballant en aquesta línia),
encara som lluny d’allò que estipula la legislació de contractes del sector públic.
Precs i preguntes
No hi ha intervencions en aquest punt de l’ordre del dia
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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