ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 36)
Castellfollit de la Roca, 28 d’ abril de 2015
Lloc: Sala del Centre de lectura “Ramon Grabolosa”
Hora d’inici de la sessió: 8 del vespre
Hora d’acabament: 3/4 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
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
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)
El Sr. alcalde proposa al Ple deixar constància en aquesta acta del sentiment de dolc per
l’accident de l’avió alemany que feia el trajecte Barcelona – Düsseldorf als Alps francesos,
on varen morir 150 persones, 51 de les quals eren espanyoles i entre elles tres d’Olot.
I d’acompanyament i recolzament als familiars i amistats de les persones desaparegudes.
El Ple ho recolza amb unanimitat.
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Es dóna compte dels següents decrets de l’alcaldia:
- Decret de data 17/03/2015 que autoritza la instal·lació d’ una carpa de circ de 9x12m a la
plaça Catalunya per fer una actuació el proper 19 de març de 2015.
- Decret de data 19/03/2015 que autoritza arranjar la rerabotiga de la farmàcia situada a la
ctra. d’Olot, 5.
- Decret de data 24/03/2015 que aprova i denega diverses bonificacions per a l’any 2015.
- Decret de data 24/03/2015 que autoritza el canvi de nom d’un sepulcre (núm. 75).
- Decret de data 24/03/2015 que autoritza donar de baixa dos comptadors d’aigua de l’hort
de la casa situada al c/ Fortí, 7.
- Decret de data 27/03/2015 que sol·licita participar en la convocatòria del Pla a l’Acció de la
Diputació de Girona any 2015, demanant un ajut de 10.432 €.
- Decret de data 30/03/2015 que autoritza a donar la baixa del comptador d’aigua de l’hort
de la casa situada a la ctra. d’Olot, 53.
- Decret de data 31/03/2015 que aprova les factures següents:
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina març) ..............................35,09 euros
- Telefònica (Aportació febrer)...........................................................454,02 euros
- Vodafone (Telèfons mòbils febrer) ....................................................29,83 euros
- Gestoria Girgas (desembre)..............................................................156,15 euros
- Gestoria Girgas (desembre)................................................................65,91 euros
- Solred (Carburant màquines i vehicles brigada febrer)....................137,82 euros
TOTAL............................................................................................878,82 euros
- Decret de data 08/04/2015 que autoritza el Sr. Joan Maeso Arimany en representació de
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, a fer 4 obertures de cata de 0,5 x 0,5 m2 per
procedir a la reparació d’unes vàlvules tapades a la ctra. de Girona, 30 i 38 i a la ctra. d’Olot,
48 i 74.
- Decret de data 20/04/2015 que sol·licita a l’Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació
de Girona, que mantingui la subvenció atorgada de 70.000€ destinada a l’adequació de
l’edifici del nou ajuntament i sol·licita un canvi de projecte.
Queden ratificats en aquest Ple.

3.- SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PROPER 24 MAIG.
Amb motiu de les properes Eleccions Municipals previstes per al 24 de maig, l’Ajuntament ha
d’efectuar el sorteig dels membres de les meses electorals. Com es ve fent últimament, el
Consell Comarcal s’ha ofert a fer el sorteig electrònic mitjançant la utilització d’un programa
informàtic que el fa aleatòriament sobre el cens electoral vigent.
El Ple s’hi avé, i es procedeix a efectuar el sorteig.
El resultat ha estat:
TITULARS
PRESIDENT
1r VOCAL
2n VOCAL
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SUPLENTS
Primer de PRESIDENT
Segon de PRESIDENT
Primer de 1r VOCAL
Segon de 1r VOCAL
Primer de 2n VOCAL
Segon de 2n VOCAL

SR. DANIEL FAJA GRABOLOSA
SR. CARMEN BADOSA FERNÁNDEZ
SR. ROBERT DÍAZ CRUZ
SRA. MONTSERRAT LOZANO EGEA
SR. PEDRO SOLER ISERN
SR. AGUSTÍN NAVARRO HIDALGO

S’acorda escollir 1 substitut de reserva per a cobrir si quedés alguna plaça vacant si s’accepten
possibles al·legacions, i així evitar un nou sorteig.
Suplent de suplent: Marc Costa Iglesias
El Ple ho ratifica i queda aprovat per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ
D’INTERESSOS I DE BÉNS DELS MEMBRES ELECTES SORTINTS I ENTRANTS
DE L’AJUNTAMENT
Atesa la imminent celebració d’eleccions municipals - el proper 24 de maig- el Sr. alcalde
presenta el model de les declaracions d’interessos i de béns, que la normativa preveu que
s’hagin d’efectuar per part de cadascun dels càrrecs electes, entrants i sortints de
l’administració pública. Prèviament els hi havia fet arribar a cadascun dels membres del Ple, i
que un cop vistos i comprovats, el Ple aprova per unanimitat.

5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA QUE REGULA LES
TARIFES D’ÚS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL, PER AL CURS 2015-2016
El Sr. alcalde informa al Ple que els criteris bàsics de les modificacions de l’Ordenança fiscal
que regula els preus de la Llar d’infants per al curs 2015-2016, són per adaptar les quotes a
noves necessitats i que s’augmentarà mínimament algun tram per algun dels serveis.
Atès l’informe emès per Secretaria – Intervenció i d’acord amb els estudis econòmico financers corresponents.
PROPOSA:
Primer.- aprovar les tarifes dels usuaris de la Llar d’infants per al curs 2015-2016, següents:
Ordenança Fiscal número 18. SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS:
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a)

Es modifica l’article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA, que quedarà tal com segueix:

1.- Quotes Llar:

CONCEPTE

Matrícula

SERVEI

Preinscripció

60,-

60,-

60,-

De ¾ de 8 a les 6

185,-

185,-

De 3/4 de 8 a les 12

115,-

115,-

De 3/4 de 8 a les 3

140,-

140,-

De ¾ de 8 a les 12, i
De 3 a 2/4 de 6

170,-

170,-

Bonificacions quota ordinària 50% 2n. germà o més

30% família nombrosa
Bonificacions quota ordinària
i/o monoparental
Tardes esporàdiques

TOTAL REBUT
EUROS

60,-

Material curs
Quota ordinària: mensual
Jornada completa
Quota mensual ordinària
Mitja jornada fins a les 12
Quota mensual ordinària
Mitja jornada fins a les 3
Quota mensual ordinària
Sense dinar i monitoratge

QUOTA

De 3 a 2/4 de 6

92,5
129,5
10,-

(1) El pagament de la matrícula i el material podrà fraccionar-se fins en 4 quotes.
SEGON.- Indicar que, aquesta ordenança fiscal i els seus annexos vigents en l’actualitat, no
ressenyats en els acords precedents, continuen vigents mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació expressa.
TERCER.- Els acords inicials de modificació de les ordenances municipals, d’acord amb
l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s’ exposaran al públic pel termini de 30 dies, mitjançant un anunci al
Butlletí Oficial de la Província i edicte al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient en els termes previstos a
l’article 18 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i presentar-hi les reclamacions que es considerin oportunes.
Si transcorregut el termini esmentat, no s’han produït reclamacions ni suggeriments, l’acord
provisional quedarà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord ni de tornar a
publicitar.
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El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.

6. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
DE DATA 10/6/2010, APROVADA PEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE
CONSORCI LOCALRET EL DIA 4/3/2015, AMB LA FINALITAT DE FACILITAR
ALS AJUNTAMENTS LA INCORPORACIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONS DE TITULARITAT PÚBLICA EN LES ACTUACIONS
URBANÍSTIQUES DE NOVA CREACIÓ.
Atès que l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca és membre del Consorci Localret i adherit al
conveni marc de col·laboració per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions de
Catalunya.
Atès que Localret i Telefònica han subscrit, en règim transitori, una addenda al conveni amb
la correcció d’alguns dels punts del conveni de difícil compliment en l’actual situació de crisi
econòmica.
El Sr. alcalde proposa aprovar l’addenda i el Ple, un cop assabentat, l’ aprova per unanimitat.

7.- ASSUMPTES URGENTS
La Sra. Secretària informa que la tècnica redactora del Pla Especial de Protecció del nucli
antic, Sra. Carme Bosch, ha actualitzat el plec i ha insistit en continuar la tramitació fins a la
seva aprovació, l’esmentada tramitació es va aturar per no interferir amb el procés judicial
iniciat a instància del Sr. Joan Gusiñer i Forn, i que en el mes de febrer proppassat el Jutge,
previ un pacte urbanístic entre les parts litigants, va ordenar l’arxivament de la sentència.
Tema que es posa a consideració del Ple.
Després d’una breu deliberació, el Ple s’avé en ajornar la tramitació fins la constitució de la
nova corporació municipal, a partir de les eleccions municipals del proper 24 de maig.

8.- PROPOSTA DE MOCIONS
a) Moció per a la modificació de la Llei 27/2014 sobre les obligacions tributàries per a les
entitats sense ànim de lucre.
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha tramés una moció la qual el Sr. alcalde proposa al Ple
que s’aprovi el mateix text per al suport a les associacions i entitats del terme municipal, i que
diu:
“L’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, aprovada a les Corts, i
publicada al BOE el passat 28 de novembre, suposa que les entitats i associacions sense ànim
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de lucre hauran de presentar la declaració de l'impost de societats a partir de l'any 2016, en
relació a l'exercici comptable 2015.
Aquesta nova regulació obligava a les entitats socials, culturals, associacions cíviques i clubs
esportius sense ànim de lucre a declarar l'impost de societats, sense tenir en compte el seu
volum i dimensió. Fins al moment, les entitats parcialment exemptes, no estaven obligades a
presentar l’impost si no feien activitat econòmica i, a més, complien els requisits següents: que
els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals, que els seus ingressos sotmesos a
retenció no superessin els 2.000 euros anuals, i que totes les rendes no exemptes que
obtinguessin estiguessin sotmeses a retenció.
En data 26 de febrer, el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro,
ha anunciat l’aprovació d’una disposició normativa que introduirà una sèrie de modificacions
a la Llei 27/2014. En concret, que s’exclourà de l’obligació de presentar la declaració de
l’impost de societats a aquelles entitats amb uns ingressos inferiors als 50.000 euros anuals,
sempre que l’import total dels ingressos corresponents a les rendes no exemptes no superi els
2.000 euros anuals i que totes les seves rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.
Malgrat que d’entrada és satisfactòria tota iniciativa -que d’acord amb els principis
democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques- impliqui potenciar la transparència
financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan, però, la nova llei vetlli i en cap cas suposi- una complicació administrativa i burocràtica que dificulti o impedeixi la
capacitat de gestió d'unes entitats -la gran majoria amb pocs recursos humans i financers-, les
quals principalment, es troben dirigides i gestionades per persones que exerceixen
voluntàriament aquesta responsabilitat social.
La nova llei impulsada pel Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del teixit
associatiu català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local un especial incidència pel seu
arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de forma voluntària un gran
nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i temps en tirar
endavant el món associatiu cívic, social, cultural i esportiu. La nova Llei imposa noves
obligacions i càrregues burocràtiques que dificulten la gestió del dia a dia, dificultant una
vegada més la tasca del món associatiu i del tercer sector, que en el cas de Catalunya ha estat
clau en la història del seu progrés.
En aquest sentit, catorze federacions i plataformes d'associacions, representatives de diferents
àmbits i que aglutinen la major part de l'associacionisme de Catalunya, han elaborat un
posicionament conjunt per manifestar el seu desacord amb la Llei 27/2014 que tracta les
associacions de forma anàloga amb una societat mercantil.
Des de l’inici d’aquest 2015, diferents entitats i associacions de la comarca s’han dirigit al
Consell Comarcal per expressar la seva inquietud per l’entrada en vigor de la Llei 27/2014. Els
ajuntaments també han traslladat al Consell la seva preocupació perquè l’aplicació d’aquesta
normativa pugui suposar la desaparició d’entitats cíviques, culturals, educatives, esportives i
de molts altres àmbits que configuren el ric teixit associatiu de la comarca.
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Per tot això, la Junta de Portaveus proposa l’adopció dels següents acords al Ple del Consell
Comarcal:
Primer. Mostrar el suport a les federacions i plataformes d'entitats i associacions de la comarca
que s’han manifestat en contra de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats davant d'una
mesura que, els obliga a portar una doble partida de comptabilitat, i que els tracta de forma
anàloga amb una societat mercantil.
Segon. Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen totes les
entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, transparència econòmica, i
sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius, culturals i esportius, així com la gran tasca
voluntària i participativa que hi dediquen molts dels nostres conciutadans.
Tercer. Defensem d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat
jurídiques totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la transparència financera
i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan vagin acompanyades d’un suport i
assessorament administratiu que capaciti la gestió d'unes entitats la gran majoria amb pocs
recursos humans i financers.
Quart. Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats per
tal de simplificar –sense menystenir la transparència- les obligacions tributàries de les
associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar els supòsits d’exempció que existien fins
a l’entrada en vigor de la nova normativa els quals no dificultaven el desenvolupament de la
iniciativa social.
Cinquè. Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat perquè instin al
Govern de l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el que es
reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió social, integradora i
de saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i participativa.
Sisè. Fer arribar aquests acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als grups
parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat, i al Parlament
de Catalunya, així com a les Federacions i plataformes contràries a la Llei 27/2014 i a tots els
ajuntaments de la comarca perquè, si així ho creuen oportú, puguin aprovar aquest text de
suport a les associacions i entitats del seu terme municipal”.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.
9.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
Conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i els Ajuntaments, pel finançament de
la participació en el programa Leader 2014-2020 que gestiona l’Associació per al
Desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya (ADRINOC)
Atès el conveni redactat entre els Ajuntaments i el Consell Comarcal i vist també el quadre de
finançament atribuït a cada municipi i percentatge de participació pactada, així com el
compromís de finançament per part dels Ajuntaments participants, s’ha elaborat una relació de
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projectes que es presentaran al Programa abans esmentat i que un cop resolguin es podrà
definir quins projectes són assequibles o renunciar als que no es creguin oportuns.
El Ple en queda assabentat.

- Aprovació de factures
Es dóna compte al Ple d’una relació de factures per un total de: 23.528,88 €.
El Ple en queda assabentat. (S’arxiva la relació de factures aprovades com a annex II d’aquesta
acta).
- Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
- A Moisès Coromina, un total de 153,00€, en concepte de desplaçaments i dietes ocasionats
en l’exercici del seu càrrec com a alcalde del municipi, durant els mesos de febrer, març i abril
2015.
- A Miquel Puig, 95,81 € en concepte de dietes i desplaçament per la visita a la Direcció
General de Política Financera a Barcelona, el passat 24/3/2015.
- A Susanna Anguita Curós, 52,95 € en concepte de dos desplaçaments, un a Girona i l’altre
a Banyoles, per assistir a un curs de facturació electrònica i a una jornada sobre la Llei de
transparència.
El Ple se n’assabenta i ho ratifica.
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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