ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 35)
Castellfollit de la Roca, 16 de març de 2015
Lloc: Sala del Centre de lectura “Ramon Grabolosa”
Hora d’inici de la sessió: 8 del vespre
Hora d’acabament: 2/4 de 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
Roger Vidal i Corominas
Miquel Reverter i Tres
Fidel Balés i Juanola
Excusa l’absència: Helena Coll i Vila

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.
El Sr. Balés demana que s’afegeixi el nom de Kejaku Jaiteh a l’acta anterior, cosa que la
secretària s’hi compromet.
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 raó de l’ 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 cosa que la resta de
regidors assenteixen.
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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
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 09/02/2015 que aprova la liquidació de Sorea, corresponent a la facturació
del 3r trimestre de 2014, referent a la gestió del servei d’aigua domiciliària i clavegueram.
- Decret de data 17/02/2015 que sol·licita participar en la convocatòria del Fons de
Cooperació econòmica i cultural 2015, de l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció
Social de la Diputació de Girona.
- Decret de data 23/02/2015 que autoritza a Sorea a donar de baixa el comptador d’aigua de
la casa situada al c/Major, 14.
- Decret de data 25/02/2015 que autoritza construir una sala de bany de 3 m2 a la casa
situada al c/Germanes Illa, 6.
- Decret de data 25/02/2015 que s’autoritza rebaixar la vorera de la casa situada a la ctra.
d’Olot, 74.
- Decret de data 28/02/2015 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils gener).....................................................67,72 euros
- Telefònica (Aportació gener) ...........................................................454,02 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina febrer) .............................35,09 euros
- Bassols Energia (EP ptge. Cingle novembre-gener) ........................489,11 euros
- Bassols Energia (Enllumenat CCC novembre-gener) ......................510,47 euros
- Bassols Energia (EP c/M. Ferrarons novembre-gener) ....................321,23 euros
- Bassols Energia (Enllumenat escola novembre-gener) ....................255,64 euros
- Bassols Energia (Enllumenat escola novembre-gener) ....................342,30 euros
- Bassols Energia (EP pl. Catalunya novembre-gener) ......................268,16 euros
- Bassols Energia (EP barranc novembre-gener)................................378,14 euros
- Bassols Energia (EP c/ Pau Casals dav. 21, novembre-gener).........175,61 euros
- Bassols Energia (EP pl. Filadores novembre-gener)........................232,67 euros
- Bassols Energia (Enllumenat dispensari novembre-gener)..............260,37 euros
- Bassols Energia (EP ctra. d’Olot novembre-gener) .........................575,92 euros
- Bassols Energia (Enllumenat guarderia novembre-gener) ..............125,19 euros
- Bassols Energia (Enllumenat Església-Museu novembre-gener) ....196,94 euros
- Bassols Energia (EP c/ Pau Casals novembre-gener) ........................72,70 euros
- Bassols Energia (EP ctra. d’Olot a Girona novembre-gener).............73,27 euros
- Bassols Energia (EP pl. Gegants novembre-gener)..........................124,17 euros
- Bassols Energia (EP travessera novembre-gener).........................1.304,40 euros
- Bassols Energia (Enllumenat of. mpals. novembre-gener) ..............347,85 euros
- Bassols Energia (Enllumenat piscina mpal. novembre-gener).........801,67 euros
- Solred (Carburant màquines i vehicles brigada desembre) ..............163,77 euros
TOTAL..........................................................................................7.576,41 euros
- Decret de data 04/03/2015 que sol·licita participar en la convocatòria de l’Àrea de
Cooperació Esportiva de la Diputació, demanant un ajut per dur a terme diverses activitats
esportives.
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- Decret de data 05/03/2015 que autoritza canviar de nom dels titular dels nínxols núm. 2 del
2n bloc i núm. 17 del 3r bloc al Registre Municipal de cementiri, títol de propietat i rebut de
conservació.
- Decret de data 05/03/2015 que dóna per comunicada l’activitat de centre de fisioteràpia a la
pl. Sant Roc, 7.
- Decret de data 09/03/2015 que sol·licita participar en la convocatòria de l’Àrea de Sistemes
i Tecnologies de la informació de la Diputació de Girona demanant un ajut de 1.004,27 €, per
diverses actuacions.
- Decret de data 11/03/2015 que ordena l’aplicació de les bonificacions, per a l’any 2015, del
25% en la quota de la taxa d’escombraries, cementiri i aigua a dues contribuents que ho han
sol·licitat amb justificació expressa.

3.- PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA PART CORRESPONENT A LA PAGA
EXTRAORDIÀRIA DE NADAL 2012, DELS EMPLEATS PÚBLICS MUNICIPALS
Atesa la Resolució de 29 de desembre de 2014, conjunta de les Secretaries de l’Estat de
Pressupostos i Despeses i de les Administracions Públiques, en la qual es dicten instruccions
per a l’aplicació de la disposició addicional dotzena de la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per al 2015, i referent a la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de
desembre de 2012 del personal del sector públic estatal, i per tant al que es regeix per la
mateixa normativa, el Sr, alcalde proposa al Ple:
PRIMER.- Reconèixer el dret dels empleats públics de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca
de recuperar les quantitats retingudes per Llei, corresponents a la paga de Nadal de 2012.
SEGON.- Reconèixer el dret a percebre aquest any 2015, la quantitat corresponent als primers
44 dies de la paga extraordinària de Nadal 2012, o si és el cas, de la part proporcional que a
cada empleat li correspongués pel temps treballat o circumstància particular d’aquell
moment.
TERCER.- Adequar les condicions pressupostàries necessàries per al compliment dels
pagaments que aquesta Resolució comporta.
El Ple hi està d’acord i s’aprova la proposta per unanimitat.

4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES NNSS NÚM. 24, PER A L’ADEQUACIÓ
AL PE DEL NUCLI ANTIC.
Antecedents:
En data 21/09/2010, el Ple d’aquesta Corporació municipal va aprovar inicialment una
modificació de les Normes Subsidiàries municipals per “Ampliació àmbit PE nucli antic”
redactat per l’arquitecte Carme Bosch i Arauz, la tramitació de la qual es va aprovar
definitivament per la CTU el dia 6/10/2011.
Un vegada han quedat resolts els litigis judicials referents al nou edifici de l’Ajuntament,
amb què l’Ajuntament queda deslliurat del compliment de la sentència d’enderroc de la
planta sotateulada i de l’alineació de les façanes a les construccions existents.

PO 16/03/15

3/5

I amb la voluntat d’adequar tot l’entorn al PE del nucli antic, redactat a l’espera de
tramitació, la Sra. Carme Bosch i Arauz, arquitecta, ha redactat, per encàrrec de
l’Ajuntament, una modificació de les NNSS vigents.
Atès l’informe jurídic referent al procediment a seguir en la tramitació de l’expedient.
El Sr. alcalde proposa:
PRIMER.- Aprovar inicialment Modificació puntual núm. 24 de les Normes Subsidiàries
d’adequació de les NNSS al Pla especial de protecció del nucli antic
SEGON.- Suspendre pel termini màxim d’un any, o bé fins que sigui d’aplicació la
modificació proposada, l’atorgament d’ autoritzacions i llicències urbanístiques en tot
l’àmbit objecte de la modificació del planejament, en aquelles actuacions les quals
suposin una discrepància amb les normes actualment vigents i a les normes que proposa la
modificació en tràmit.
TERCER.- De conformitat amb el que estableix el DL 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova
el text refós de la llei d’urbanisme, se sotmetrà l’acord a informació pública durant un mes,
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la
Generalitat i en premsa local de més difusió i a la web de l’Ajuntament.
Durant aquest període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui
examinar perquè es presentin les al·legacions que es considerin convenients.
QUART.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, la conformitat dels
organismes que hi tenen incidència.
El Ple ho aprova per unanimitat, complint el quòrum legal previst.

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

6.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
Aprovació de factures
Es dóna compte al Ple d’una relació de factures de data 16/03/2015, per un total de:
14.827,11€.
El Ple en queda assabentat. (S’arxiva la relació de factures aprovades com a annex II d’aquesta
acta).
Instal·lació Wifi a l’Església Vella-Museu
El Sr. Xevi Gelis informa que s’instal·larà wifi a l’Església Vella-Museu, per donar una mica
més de vida en aquest espai, sobretot ara que hi ha una persona que l’obra diàriament, i els
visitants tindran la possibilitat d’utilitzar-lo. És limitarà l’ús a 20 minuts per usuari.
Instal·lació d’una càmera a les instal·lacions escolars
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Tot i que són coneixedors de les limitacions que preveu la normativa sobre protecció de la
intimitat personal en l’ús de gravacions, el Sr. alcalde proposa instal·lar una càmera
dissuasòria a les instal·lacions escolars per evitar la intrusió de jovent en hores que no hi ha
servei i que fan destrosses i malifetes en les esmentades instal·lacions.
Informa que estan en contacte amb empreses de subministrament d’aquests aparells i dubten
entre comprar-ne un o bé llogar-lo.
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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