ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE LA
CORPORACIO MUNICIPAL (CONVOCATORIA NÚM. 37)
Castellfollit de la Roca, 18 de maig 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 Coramina i Soler
Tinents d'alcalde:

Josep Collell i Reixach
Xavier Gelis i Pujolar

Regidors: Raül Galán i Orellana
Roger Vidal i Corominas, que s'incorpora al Ple a les 8 i 10 minuts. 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 secretaria la Sra. Anna M. Serra i Rovira, que autoritza aquesta acta seguint
l'ordre del dia de la convocatòria.

1.- LECTURA IAPROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L'alcalde demana si ni ha alguna objecció a fer a l'acta de la sessió del Ple anterior, una copia
de la qual s'ha trames prèviament a cada regidor. L'acta del Ple anterior queda aprovada per
unanimitat.

2.- DESPATX D'OFICI
El Sr. alcalde dona 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 deis regidors, el Ple en
queda assabentat. (S'arxiva la relació deis documents com a Annex I d'aquesta acta)

Es dona compte deis següents decrets de l'alcaldia, que el Ple, per unanimitat ratifica:
- Decret de data 20/04/2015 que aprova la liquidació pressupostària de l'Ajuntament de
Castellfollit de la Roca de l'exercici 2014.
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- Decret de data 28/04/2015 que autoritza El Pub, SC a utilitzar la plaça Major els dies 16 i 17
de maig de 2015, per fer diferents actes públics per celebrar els 2 anys des de la inauguració
del Pub.
- Decret de data 29/04/2015 que ordena la baixa de dues persones per inscripció indeguda en
el Padró Municipal d'Habitants.
- Decret de data 29/04/2015 que autoritza canviar de nom el nínxol núm. 28 del lr. bloc al
Registre Municipal de cementiri, títol de propietat i rebut de conservació.
- Decret de data 30/04/2015 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils marg) ....................................................28,13 euros
- Telefònica (Aportació amarg) ...........................................................454,02 euros
- Bassols Energia (EP ptge. Cingle enervar) .......................................329,97 euros
- Bassols Energia (Enllumenat CCC gener-març)...............................553,21 euros
- Bassols Energia (EP c/M. Ferrarons gener-març).............................228,47 euros
- Bassols Energia (Enllumenat escola gener-març).............................341,78 euros
- Bassols Energia (Enllumenat escola enervar)...................................248,66 euros
- Bassols Energia (EP pl. Catalunya gener-març) ...............................217,90 euros
- Bassols Energia (EP barranc gener-març) ........................................145,72 euros
- Bassols Energia (EP el Pau Casals gener-març) ................................. 55,71 euros
- Bassols Energia (EP pl. Filadores gener-març) ................................185,12 euros
- Bassols Energia (Enllumenat dispensari gener-març) ......................242,47 euros
- Bassols Energia (EP Ctra. d'Olot gener-març)..................................230,64 euros
- Bassols Energia (Enllumenat guarderia gener-març)........................120,89 euros
- Bassols Energia (Enllumenat Església-Museu gener-març) .............185,37 euros
- Bassols Energia (EP el Pau Casals dav. 21 gener-març) ...................130,84 euros
- Bassols Energia (EP erra. d'Olot a Girona gener-març) .....................62,25 euros
- Bassols Energia (EP pl. Gegants gener-març) ....................................95,90 euros
- Bassols Energia (EP travessera gener-març) ....................................527,20 euros
- Bassols Energia (Enllumenat of. mpals. enervar) .............................387,30 euros
- Bassols Energia (Enllumenat piscina mpal. gener-març) .................705,13 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril- lador piscina abril)...............................35,09 euros
- Gestoria Girgas (gener).....................................................................301,29 euros
- Gestoria Girgas (complimentar contracte Cristina Manzano) ............78,19 euros
- Ascensors Serra (Manteniment ascensor CCC) ................................ 300,31 euros
- Ascensors Serra (Manteniment ascensor dispensari)........................ 296,64 euros
- Ascensors Serra (Canviar bombeta ascensor dispensanri)................... 8,12 euros
- DOGC (Edicte aprovació inicial modif. NNSS)............................... 210,00 euros
- Solred (Carburant maquines i vehicles brigada març)...................... 113,19 euros
TOTAL .............................................................................................. 6.819,51 euros
- Decret de data 04/05/2015 que autoritza reformar la cuina i el rentador al pis situat al c/Pau
Casals, 9, 2n, 2a.
- Decret de data 04/05/2015 que autoritza instal·lar un aparell elevador a la casa situada al
c/Nou, 5.
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- Decret de data 04/05/2015 que aprova el projecte d'activitats 2015 i el pressupost d'aquest
projecte, el qual s'emmarca dins el Pla Local de Joventut de Castellfollit de la Roca,
quadrienni 2012/2015.
- Decret de data 08/05/2015 que autoritza reformar la cuina de la casa situada al c/Germanes
Illa, 5.
- Decret de data 08/05/2015 que autoritza canviar les portes del garatge i col·locar pedra a la
part baixa de la façana de la. casa situada a la ctra. de Girona, 27.

3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
NORMES SUBSIDIÀRIES, NÚM. 24, D'ADEQUACIÓ DE LES NNSS AL PLA
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL NUCLI ANTIC. (INCLOU 7 MODIFICACIONS)
Atès que l’expedient de modificació de les NNSS núm. 24 per a adaptacions diverses al Pla
Especial del nucli antic, es va aprovar inicialment per Ple en data 16/03/2015 i ha estat
sotmès a informació pública durant el termini d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de Girona núm. 64 de 2/4/2015, en el diari de Girona de data 1/4/2015, i en el tauler
d'anuncis municipal.
Atès que durant el període d'informació pública, no s *han presentat al·legacions.
Atès l'informe de Secretaria, i de conformitat amb el disposat en els articles 22.2.c) i 47.2.11)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, per majoria
de 5 vots a favor deis membres de CIU i dues abstencions,dels membres d'ERC, adopta els
acords següents:
PRIMER. Aprovar provisionalment l’expedient de les NNSS núm. 24 per adaptacions
diverses al Pla Especial del Nucli Antic, amb la majoria absoluta requerida en
l'art. 112, 3) k, de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
SEGON. Trametre l’expedient a la CTU (Comissió Territorial d'Urbanisme) per a la seva
aprovació definitiva.

4.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE DIVERSES SUBVENCIONS. (CÀRRECS
ELECTES. PAES,..)
Convocatòria subvenció membres electes 2015
El DOGC de data 29-04-2015 publica la convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favors dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats carrecs
electes per a l'exercici 2015.
El termini de presentació de la sol·licitud és el 22/05/2015, i obliguen a presentar-la
mitjançant uns impresos predeterminats, en els quals has de definir les persona, la dedicació i
el temps, que prevegis que rebrà retribucions de l'Ajuntament.
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En el cas de Castellfollit, i donat que el 24 de maig hi ha eleccions municipals, i que ara
mateix no hi ha cap càrrec electe que cobri retribucions de l'Ajuntament, hem intentat que
admetessin un imprès sense que hi figurés cap persona, però aquest la plataforma no l'admet i
obliga a posar-hi algú.
Consultat el Departament, han dit que s'ha de sol licitar dins els termini i que hi ha de constar
un o diversos beneficiaris, i que un cop s'hagin incorporat els nous regidors del nou
consistori, es demani el canvi que s'acordi en el Ple de formació del cartipàs.
El Sr. Xevi Gelis es presta a què s'hi posi el seu nom, sempre i quan no representi cap
perjudici econòmic ni fiscal per a ell, fins que s'hagi estructurat el nou consistori i s'acordin
els canvis oportuns.
I d'acord amb els termes aquí expressats, el Ple, per unanimitat aprova sol·licitar la
compensació econòmica per al 2015 a la Generalitat de Catalunya, per a les retribucions de
càrrecs electes de l'Ajuntament.
El Ple s'hi avé.
Convocatòria subvenció i bases especifiques del Pla Especial d'inversions sostenibles per
a l'any 2015
La Diputació de Girona en sessió de 31/4/2015 va aprovar una subvenció per a inversions
mitjançant un PEIS destinat a Ajuntaments que presentin inversions de caire sostenible,
D'acord amb el repartiment fet a Castellfollit de la Roca hi destinen 11.716,44€, i son
aplicables a un màxim de dues actuacions, de les quals la subvenció no haurà de superar el
90% de la inversió.
La data límit de presentació de la sol·licitud és el 30 de juny.
El Sr. alcalde informa que n'ha parlat amb el cap de l'oposició Sr. Reverter i que varen
convenir en destinar una part d' aquesta subvenció a continuar el recanvi d'enllumenat públic
punts de llum leeds i una partida per a l'adquisició de fulletons de promoció i informació
turística del municipi, que Garrotxa Turisme ha editat.
El Ple s'hi avé.

5.- APROVAR DOCUMENTACIÓ I PLÀNOL DE LA FRANJA DE DELIMITACIÓ
DE MESURES DE PROTECCIÓ D'INCENDIS EN URBANITZACIONS I ZONES
URBANES DEL MUNICIPI
La Sra. secretaria informa que en el moment de redactar la convocatòria, s'havia rebut la
sol·licitud de conformitat per part del tècnic redactor del plànol de delimitació de les franges
de delimitació de la protecció d'incendis, Sr. Moisès Anglada, del SIGMA, per la qual cosa el
Sr. alcalde ha inclòs aquest punt a l'ordre del dia d'aquesta convocatòria, però en una
conversació posterior, el mateix tècnic va aclarir que demanava un vist i plau previ per
passar-ho a la Diputació perquè en faci la redacció definitiva, la qual serà la que hagi
d'aprovar el Pie.
Vist aquest aclariment el Sr. alcalde proposa deixar aquest tema pendent de tractar i el Ple
s'hi avé.
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6.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
Aprovació de factures
Es dona compte al Ple d'una relació de factures per un total de: 7.554,90 €.
En relació a la relació de factures, la Sra. Secretaria-interventora, informa que recentment
s'ha implantat la facturació electrònica via FACE (Estat) i via AOC (Generalitat), amb la qual
cosa es deixa d'enviar les factures amb paper, i passen directament del proveïdor al programa
de registre de la comptabilitat, SICALWIN. Això de moment no acaba de funcionar prou bé,
i notem que no rebem algunes factures, les quals no ens adonem fins que ja estan carregades
a la comptabilitat, el proveïdor ens reclama el pagament, o bé perquè s'ha trencat la
correlativitat en les factures que tenen periodicitat.
Aquests errors donen molta inseguretat a l'hora de certificar que les factures relacionades en
aquesta relació siguin totes les que l'Ajuntament hauria d'haver rebut fins aquesta data.
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 55,70€, en concepte de desplaçaments i dietes ocasionals en
l'exercici del seu càrrec com a alcalde del municipi, durant els mesos d' abril i maig 2015. El
Ple se n'assabenta i ho ratifica.
I no havent-hi mes assumptes de l'ordre del dia per tractar, el president aixeca la sessió. I per
a constància del que s’hi ha tractat i deis acords presos, estenc aquesta acta, que certifico,
amb el vistiplau de l'alcalde i d'altres membres de la corporació.
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