ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 34)
Castellfollit de la Roca, 10 de febrer de 2015
Lloc: Sala del Centre de lectura “Ramon Grabolosa”
Hora d’inici de la sessió: 8 del vespre
Hora d’acabament: 9 del vespre.
Hi assisteixen:
Alcalde – president:

Moisès Coromina i Soler

Tinents d’alcalde:

Josep Collell i Reixach
Xavier Gelis i Pujolar

Regidors: Raül Galán i Orellana
Miquel Reverter i Tres
Fidel Balés i Juanola
Helena Coll i Vila
Excusa l’absència: Roger Vidal i Corominas
No hi assisteix: Gerard Planella i Roura
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 demana si hi ha alguna objecció a fer a l’acta de la sessió del Ple anterior, una còpia
de la qual s’ha tramès prèviament a cada regidor.
L’acta del Ple anterior queda aprovada per unanimitat.

2.- DESPATX D’OFICI
Abans d’iniciar aquest punt el Sr. alcalde informa al Ple que no es presentarà a les properes
eleccions municipals com a cap de llista, per motius de edat, del llarg temps que porta
d’alcalde i més si hi suma el que va ser regidor, i també per altres motius personals, que diu,
no venen al cas, i que l’han fet prendre aquesta decisió.
El Sr. Reverter diu que la decisió és prou personal com perquè es respecti.
Seguidament el Sr. alcalde dóna compte de la documentació que ha arribat a l'alcaldia des de
l' últim Ple ordinari fins al dia d’avui. Després d’efectuar aclariments a preguntes dels
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regidors, el Ple en queda assabentat. (S’arxiva la relació dels documents com a Annex I
d’aquesta acta)
Es dóna compte dels següents decrets de l’alcaldia:
- Decret de data 20/10/2014, de modificació del Annex II del pressupost Feder.
- Decret de data 11/11/2014 que autoritza el CN Castellfollit a instal·lar una paradeta a la pl.
Sant Roc per vendre “nadales” el proper 29/11/2014.
- Decret de data 18/11/2014 que nomena el regidor, Sr. Roger Vidal Corominas, com a
representant de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca al Consell escolar de l’escola
Castellroc i al Consell escolar de la Llar d’Infants “El Castellet”.
- Decret de data 19/11/2014 que aprova la liquidació de Sorea, corresponent a les facturació
del 2n trimestre de 2014, referent a la gestió del servei d’aigua domiciliària i clavegueram.
- Decret de data 24/11/2014 que autoritza a canviar de nom el nínxol núm. 4 del 2n bloc al
Registre Municipal de cementiri, títol de propietat i rebut de conservació.
- Decret de data 30/11/2014 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils octubre)..................................................83,19 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina novembre) ......................35,09 euros
- Solred (Carburant vehicle brigada octubre) .......................................81,23 euros
- Gestoria Girgas (agost).....................................................................156,31 euros
- Doublet (Vitrina per escola) .............................................................239,58 euros
- Sorea (Retribució aigua 3r trim. 2014)........................................19.043,52 euros
TOTAL........................................................................................19.638,92 euros
- Decret de data 4/12/2014 que autoritza a canviar de nom el nínxol núm. 41 del 1r bloc al
Registre Municipal de cementiri, títol de propietat i rebut de conservació.
- Decret de data 5/12/2014 que autoritza a canviar de nom el nínxol núm. 91 del 3r bloc al
Registre Municipal de cementiri, títol de propietat i rebut de conservació.
- Decret de data 11/12/2014 que sol·licita a la Diputació de Girona, un canvi d’anualitat del
projecte de “Modificació del nou edifici de l’Ajuntament”
- Decret de data 30/12/2014 que resol aprovar la modificació de crèdits núm. 9 del
Pressupost 2014, per transferències entre partides.
- Decret de data 30/12/2014 que resol redistribuir les tasques de la Sra. Adoración Miquel
Andrés i destinar-la a cobrir les necessitats sorgides a les oficines municipals i al Centre de
Lectura Ramon Grabolosa.
- Decret de data 30/12/2014 aprova la relació de factures núm. O/2014/7 amb un import de
31.910,96€.
- Decret de data 31/12/2014 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils novembre)..............................................88,96 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina desembre) .......................35,09 euros
- Telefònica (Aportació novembre) ....................................................454,02 euros
- Telefònica (Aportació desembre) .....................................................454,02 euros
- Solred (Carburant vehicle brigada novembre) .................................198,43 euros
- Gestoria Girgas (setembre)...............................................................205,55 euros
- Gestoria Girgas ..................................................................................78,19 euros
- Gestoria Girgas (octubre) ................................................................175,03 euros
- Gestoria Girgas (novembre) ............................................................209,56 euros
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Consell Comarcal de la Garrotxa (Servei informàtica) ....................600,00 euros
Bassols (EP ptge. Cingle setembre-novembre) ................................368,53 euros
Bassols (EP Pl. Filadores setembre-novembre) ...............................204,89 euros
Bassols (Enllumenat CCC setembre-novembre) ..............................551,07 euros
Bassols (Enllumenat piscina mpal. setembre-novembre).................783,52 euros
Bassols (EP c/M. Ferrarons setembre-novembre) ............................248,34 euros
Bassols (Enllumenat escola setembre-novembre)............................249,87 euros
Bassols (Enllumenat escola setembre-novembre)............................380,25 euros
Bassols (EP pl. Catalunya setembre-novembre) ..............................214,41 euros
Bassols (EP cinglera setembre-novembre).......................................242,36 euros
Bassols (EP c/ Pau Casals davant 21 setembre-novembre)..............142,83 euros
Bassols (Enllumenat dispensari setembre-novembre)......................224,48 euros
Bassols (Enllumenat guarderia setembre-novembre)......................114,47 euros
Bassols (Enllumenat Església-Museu setembre-novembre) ............257,63 euros
Bassols (EP ctra. d’Olot setembre-novembre) ...................................73,60 euros
Bassols (EP c/ Pau Casals setembre-novembre) ................................63,83 euros
Bassols (EP ctra. d’Olot a Girona setembre-novembre) ....................64,78 euros
Bassols (EP pl. Gegants setembre-novembre) .................................106,64 euros
Bassols (EP travessera setembre-novembre)....................................115,64 euros
Bassols (Enllumenat of. mpals. setembre-novembre) ......................190,41 euros
Agència Catalana de l’Aigua (cànon aigua 2/12/2014)........................4,21 euros
Agència Catalana de l’Aigua (cànon aigua 4/11/2014)...............12.240,71 euros
Agència Catalana de l’Aigua (cànon aigua 2/9/2014)........................10,87 euros
Agència Catalana de l’Aigua (cànon aigua 6/10/2014)......................31,63 euros
Laboratori Polivalent (Control qualitat de l’aigua) ..........................105,92 euros
Consell Comarcal Garrotxa (control plagues)...............................1.160,12 euros
Consell Comarcal Garrotxa (control alt/baix risc legionel·la) ......1.161,63 euros
Consell Comarcal Garrotxa (Quota Xarxa Punts Digitals) ..............824,40 euros
Consell Comarcal Garrotxa (Recollida FORM desembre) ...........1.075,67 euros
Consell Comarcal Garrotxa (Recollida deixalles desembre).........1.915,19 euros
Consell Comarcal Garrotxa (Tractament deixalles desembre)......1.958,41 euros
MP&C Gestió i Administració ......................................................2.448,07 euros
MP&C Gestió i Administració ......................................................1.020,03 euros
MP&C Gestió i Administració .........................................................918,03 euros
MP&C Gestió i Administració ......................................................1.122,03 euros
MP&C Gestió i Administració ......................................................3.225,85 euros
TOTAL........................................................................................36.319,17 euros

- Decret de data 12/01/2015 que nomena el Sr. Raül Galan Orellana com a representant de
l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca al Consell del Territori de la Fundació Hospital d’Olot
i Comarcal de la Garrotxa.
- Decret de data 15/01/2015 que autoritza a substituir obertures a la casa situada a la ctra. de
Girona, 20.
- Decret de data 16/01/2015 que autoritza a canviar el nom dels nínxol núm. 42 del 2n bloc,
núm. 170 i núm. 20 del 3r bloc i sepulcre núm. 58, al Registre Municipal de cementiri, títol de
propietat i rebut de conservació.
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- Decret de 17/1/2015, amb el qual l’Ajuntament de Castellfollit s’adhereix al GAL
(Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya
- Decret de data 20/01/2015 que ordena la baixa de dues persones per inscripció indeguda, al
padró municipal d’habitants.
- Decret de data 22/01/2015 per sol·licitar participar en la convocatòria de diversos
programes inclosos en el catàleg de serveis 2015.
- Decret de data 26/01/2015 que autoritza a instal·lar una parada de venda de bacallà, olives,
herbes, espècies i condiments, fruits secs, etc, cada dissabte al mercat de la població.
- Decret de data 31/01/2015 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils desembre) ..............................................54,76 euros
- Nominalia (Renovació domini .cat) ...................................................31,46 euros
- Coderch Catering (Càtering sopar cavalcada Reis)..........................577,50 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina gener)..............................35,09 euros
- Ascensors Serra (Mant. Ascensor dispensari 1r trim.).....................296,64 euros
- Ascensors Serra (Mant. Ascensor CCC 1r trim.) .............................300,31 euros
- Solred (Carburant màquines i vehicles brigada desembre) ..............142,08 euros
TOTAL..........................................................................................1.437,84 euros
Respecte de les factures, el Sr. Reverter demana a quin període i a quina feina corresponen les
factures que ha presentat Miquel Puig, com assessor econòmic municipal.
El Sr. alcalde respon que pertanyen al quart trimestre del 2014 i que corresponen a diferents
treballs de caire econòmic que han estat necessaris, i que les podrà veure, si ho demana, a
l’oficina municipal.
També s’interessa per la factura de “Instituto Cies”, i que se l’informa que correspon als
treballs fets per un auditor que controla l’aplicació de la Llei de Protecció de Dades, i dóna
suport als qui estan obligats al seu compliment.
En aquest punt el Sr. Gelis informa que la protecció de dades afecta la pàgina web municipal i
que per aquest motiu, l’Ajuntament ha decidit utilitzar la que ofereix gratuïtament la Diputació
de Girona, per tal d’assegurar el compliment de la Llei de Protecció.
- El Sr. Alcalde dóna compte al Ple del comunicat d’Estadística, que, amb caràcter informatiu
fixa el Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2014, en 1013 persones.
- També informa del comunicat dels advocats que porten la defensa de l’Ajuntament contra la
denúncia de la Delegada del Govern a Catalunya per l’acord de 9/10/2012 que aquesta
Corporació va prendre referent a la moció “Castellfollit de la Roca, municipi lliure i sobirà”.
El Jutjat Contenciós administratiu 2 de Girona ha estimat l’al·legació de inadmissibilitat
promoguda per l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca al recurs interposat per la Delegació
de l’Estat a Catalunya contra l’acord esmentat.
El Ple es dóna per assabentat
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3.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
LA
INDEMNITZACIÓ
D’UNA
TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT QUE FOGASA HA DENEGAT
Atès que la Sra. Paquita Vilanova que estava treballant a la Llar d’infants a temps parcial i que
per raons econòmiques l’Ajuntament va tramitar un expedient d’acomiadament improcedent.
Atès que part de la indemnització es va tramitar via Fons de Garanties Salarials (Fogasa) i que
aquest ha denegat la indemnització sol·licitada, per un import de 3.248,64€.
El Sr. alcalde proposa que l’Ajuntament assumeixi aquesta indemnització.
El Ple ho troba correcte i s’aprova per unanimitat.

4.-PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Local Localret del que aquest
l’Ajuntament en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de
2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“PRIMER.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions,
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent
redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició
de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i
tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
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25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que
estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme
de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a
31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa
local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació
laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació
superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la
normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent
per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la
normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part
dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost,
així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense
perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre
d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i
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persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes,
documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents
d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la
Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i
funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació
d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de
la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de
separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci.
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el
dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les
seves obligacions pendents.
Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a quina
de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris
establerts en la LRSAL”.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
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33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:

Acord unànime de tots els membres que l’integren.
Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus
membres.
Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca
d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el
número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el
pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts,
la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de
mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci”.
SEGON.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no
se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut
l’esmentat termini.
TERCER.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que
disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i
d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.
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Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que
els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la
majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part
del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de
desembre 2014.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre
de 2013, en els termes exposats anteriorment.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes
escaients.
El Ple s’hi avé i s’aprova per unanimitat la proposta.

5.-PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELS CILMA
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES
COMARQUES DE GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest
Ajuntament, ha comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de
novembre de 2014, un acord de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar
compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL) i per cercar la millora de determinats aspectes de
funcionament de caràcter més operatiu, i sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la
consideració i aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva ratificació.
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de membres de la
Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents Estatuts no s’adiu
amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen qüestions relatives a
l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta Executiva i Assemblea General, al
quòrum d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i altres acords d'especial transcendència, a
la possibilitat de delegació del vot per a sessions concretes, i al repartiment de facultats entre
Assemblea, Junta Executiva i President.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula les
Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per modificar els Estatuts
es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per majoria absoluta.
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent acord:
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PRIMER.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL
D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE
GIRONA (CILMA), aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 25 de novembre
de 2014.
SEGON.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 dels
Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma:
Article 13
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per
dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la Diputació, que en tindrà
tres. Els representants de les comarques i els municipis associats necessàriament hauran
d'ésser alcaldes o regidors. Els representants podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i
per a cada sessió; la delegació es podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o en una tercera
persona; cap membre no podrà rebre més de cinc delegacions.
2. (..)
3. (..)
4. (..)
Article 14
L’Assemblea General té les facultats següents:
Modificar els Estatuts.
Elegir el president.
Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les comarques i dels
municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i controlar-ne l'activitat.
Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació
Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els acords per a la
fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió
feta per l'òrgan de govern.
Acordar la dissolució del Consell.
Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
Aprovar el reglament de règim interior.
Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats.
Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes d'associats per una raó
distinta a la de separació definitiva.
El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria Tècnica.
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament enunciatiu i no
limita les atribucions de l'Assemblea General.
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Article 15
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada pel President
i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea General d'entre els seus
membres, d'acord amb les regles següents:
3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona
8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 6, i l'elecció haurà
de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca representada
3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per cadascun dels trams
següents:
municipis fins a 1.000 habitants
municipis entre 1.001 i 5.000 habitants
municipis amb població superior a 5.000 habitants
Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per votació
Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents.
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb el vistiplau
del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
Article 17
La Junta Executiva té les facultats següents:
Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que reconegui la Llei;
així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes,
instruccions i directrius que estableixi l'Assemblea.
Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics i
per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell.
Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres del
Consell han de satisfer.
Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i controlar que es
compleixin els acords que s'hi adoptin.
Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general
Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els
aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran adoptar criteris i
límits per tal de delegar en el President algunes d'aquestes facultats.
Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la manera més eficient i
eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a
proposta dels mateixos grups.
Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per
aconseguir:
- subvencions o altres ajuts.
- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.
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Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte
en la primera reunió de l'Assemblea General.
Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre òrgan de govern
del Consell o que li hagi estat delegada expressament.
Article 18
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per l’Assemblea
d’entre els seus membres.
2. Són pròpies del president les funcions següents:
Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta
Executiva.
Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta Executiva.
Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Executiva.
Ordenar els pagaments vàlidament
Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea General
Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta Executiva
Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i
disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article
36.
Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.
Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea
General o la Junta Executiva.
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a la Junta
Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta.
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de vacant, absència o
malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva d’entre els seus membres.
Article 25
1. (..)
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment
i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats que ha de tenir
l'associació. Cinc dies abans, com a mínim, tota la documentació necessària ha d'estar a
disposició dels socis al local social.
3. (..)
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les deliberacions, el
text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones
assistents.
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L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos interventors
designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà comunicada a tots els ens
locals associats.
Article 26
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera convocatòria, a l’efecte
de la realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, cal la presència de la meitat
més un dels membres associats, havent de ser-hi presents el president i el secretari o les
persones que els substitueixin.
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament constituïda
amb la presència de tres membres a més del president i del secretari.
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en
l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també es pot fer directament a
l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords
respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si així ho decideix la majoria de les persones
presents.
Article 27
1. (..)
2. (..)
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la
constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal
el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents.
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals, adoptat per
majoria absoluta.
Article 29
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha estat
convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la meitat més un. A
falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard i serà suficient la
presència de dos membres a més del president i del secretari.
2. (..)
3. (..)
Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació.
TERCER.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:
Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i del text dels
Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de ratificació de tots els ens
associats.
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Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local, als efectes de
modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives d'ens locals
El Sr. Balés intervé dient que li estranya que Castellfollit que està adherit al CILMA no té
actualitzada cap actuació des del 2011 i que d’altres municipis, fins i tot alguns que no s’hi ha
adherit, tenen projectes i tràmits molt més recents.
El Sr. alcalde confirma que Castellfollit té aprovat un projecte mediambiental amb el
CILMA, derivat del PALS i que es va desenvolupant mica en mica, en el qual s’hi preveuen
mesures d’estalvi energètic en lluminàries i previsió d’utilització de la biomassa per a
calefaccionar edificis i serveis públics municipals.
El Ple s’hi avé i aprova la proposta per unanimitat.

6.-PROPOSTA CONTRACTACIÓ PRÉSTEC
Vista la Memòria d’Alcaldia – Presidència, referent al Pla de Regularització i Sanejament
Financer 2014-2019 que es va aprova en el Ple municipal de 30/12/2014, que preveu la
concertació d’una operació de préstec a llarg termini per import de 119.954,40€, destinada al
finançament del Pla.
Vist l’ informe emès per Secretaria - Intervenció Municipal.
Atesa la potestat que s’atorga al Ple Municipal per a la seva aprovació, al RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:
El Sr. alcalde proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar la concertació d’ una operació de préstec per un import de 119.954,40€,
pel finançament del Pla de Regularització i Sanejament 2014-2019, amb l’entitat financera
que ofereixi les millors condicions financeres.
L’operació i les seves condicions són les següents:
Import nominal: 119.954,40€.
Termini de l’operació: 5 anys.
Periodicitat de les liquidacions: Trimestrals amb amortització constant (sistema alemany).
Tipus d’interès aplicat: Euríbor + diferencial.
SEGON.- Sol·licitar al Departament d’Economia i Finances, Direcció General de Política
Financera de la Generalitat de Catalunya, l’autorització d’aquesta operació.
TERCER.- Autoritzar el Sr. Alcalde - President d’aquesta Corporació, tan àmpliament com en
dret fora menester, per a l’adjudicació de l’operació a l’entitat financera que ofereixi les
millors condicions financeres i per a la formalització dels corresponents documents, així
com a resoldre quantes incidències puguin suscitar-se fins a la formalització.
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QUART.- Comunicar a l’entitat escollida el present acord.
El Ple ho aprova per majoria dels seus membres, amb l’abstenció dels Regidors del Grup
d’Esquerra Republicana, cosa que el portaveu del Grup, Sr. Reverter justifica per coherència
amb l’aprovació del Pressupost municipal i del Pla de sanejament financer.

7.- ASSUMPTES URGENTS
El Sr. alcalde diu que no s’han presentat assumptes de caràcter urgent.

8.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
Proposta organització casal d’estiu
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha presentat una proposta per a l’organització del proper
casal d’estiu des del Servei de Joventut, amb un pressupost detallat per serveis i hores del
casal.
El Ple s’hi avé i aprova encarregar l’organització del Casal d’estiu al Consell Comarcal de la
Garrotxa.
Dinamització Església-Museu
El Sr. alcalde explica al Ple que una persona s’ha ofert per obrir unes hores diàries l’EsglésiaMuseu i per programar activitats per tal d’atraure visitants i poder promocionar l’espai al
sector del nucli antic.
De moment serà de manera experimental i se li dóna uns mesos de prova i un cop es vegin els
resultats s’intentarà formalitzar un conveni que reguli aquesta relació.
El Ple se n’assabenta i manifesta el seu acord de forma unànime.
Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
- A Moisès Coromina, un total de 195,75€, en concepte de desplaçaments i dietes ocasionats
en l’exercici del seu càrrec com a alcalde del municipi, durant els mesos de novembre,
desembre i gener 2014-2015.
- A Agnès Torrent Canet 38,40€ en concepte d’un desplaçament a Xaloc-Girona per assistir
a formació ICAL
- A Susanna Anguita Curós, 63,45€ en concepte de dos desplaçaments a Girona per assistir
a un curs de facturació electrònica i a una jornada informativa d’E-Tauler.
El Ple se n’assabenta i ho ratifica.
Aprovació de despeses:
- S’aprova pagar a Jordi Company, 450€ per facilitar la cavalcada de Reis 2015, amb
l’oferiment i guia de cavalls.
- S’aprova pagar a l’Associació Olot Fotografia un import de 1.200€ per muntar una
exposició fotogràfica a l’Església-Museu de Castellfollit, anomenada “Basaltades – 2015”
- S’acorda denegar l’aportació sol·licitada per “Ayúdale a caminar” i per la “Fundació
Esclerosi Múltiple” per manca de recursos pressupostaris municipals.
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9.-PRECS I PREGUNTES
El Sr. alcalde obre el torn de precs i preguntes.
Inicia la intervenció el regidor, Sr. Fidel Balés, que proposa la felicitació per part de
l’Ajuntament al Sr. Kejaku Jaiteh Sano que va estar escollit per fer de rei negre a la cavalcada
d’Olot, que és de Castellfollit de la Roca, i que l’any passat va estar escollit hereu de
Castellfollit de la Roca.
També recorda que, un cop tancats els litigis amb la família Gusiñer pel tema del nou edifici
de l’ ajuntament, tal i com s’havia dit ja en ocasions anteriors, cal demanar responsabilitats a
qui pertoqui pels perjudicis causats a l’Ajuntament, personals i econòmics, i que han repercutit
i repercutiran a tota la població de Castellfollit de la Roca.
També diu que s’hauria d’haver actuat en un cas de bouling a l’escola Castellroc, que ha portat
als pares a canviar d’escola el nen perjudicat.
El Sr. alcade diu que aquest és un tema molt delicat i que creu que s’ha de resoldre des de la
direcció de l’escola i del consell escolar.
El Sr. Balés diu que no és el primer cas que es coneix en aquesta escola i que, en un fet tant
cruel i irracional, la direcció escolar i el consell escolar sembla com si miressin cap a una altra
banda.
El Sr. Reverter afegeix que en una escola tant petita que tothom coneixia el tema, en veure
que no s’actuava amb prou cura per part de la directiva escolar, l’Ajuntament hauria d’haver
intervingut instant el consell escolar perquè exigissin que la vigilància i les actituds haguessin
estat molt més eficients o si no, donar-ne coneixement al Departament d’Ensenyament.
El Sr. alcalde diu que ja s’havia fet arribar la queixa a la Generalitat.
I no havent-hi més assumptes de l’ordre del dia per tractar, el president 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.
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