ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 2)

Castellfollit de la Roca, 29 de juny 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: Miquel Reverter Tres
Tinent d’alcalde primer: Fidel Balés Juanola
Tinent d’alcalde segon : Bàrbara Asencio Serret
Regidors:
Helena Coll Vila
Francesc Reixach i Planella
Roger Santaló Puig
Jasmina Pujolar Puig
Joan Prada Pujolar
Xavier Gelis Pujolar
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’inici d’aquesta
legislatura, així com de les gestions més rellevants realitzades, entre les quals s’hi troben diversos
contactes a nivell de tècnics, i amb alguna associació.
Demà està convocada una reunió amb la Sra. Rosa Rull, que és l’arquitecta de l’edifici del nou
Ajuntament, per tal de desencallar les obres pendents per acabar-lo.
Dijous vinent hi ha prevista una reunió als Serveis Territorials d’Urbanisme a Girona, per tractar
diversos temes que hi ha pendents.
També informa de la creació d’una nova associació veïnal, “Natura 1 K2” de caràcter no lucrativa,
dedicada a protecció mediambiental i actuacions de conservació, manteniment i millora del
l’entorn natural de la cinglera basàltica, de camins i altres. I des del Ple se’ls dóna la benvinguda i
se’ls felicita per la iniciativa, desitjant-los bon coratge.
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Es dóna compte dels següents decrets de l’alcaldia:
- Decret de data 20/05/2015 que autoritza el Sr. Joan Arimany, en representació de Gas Natural Distribución SDG,
SA, a fer una obertura de rasa sobre vorera per instal·lar una canonada de gas natural a la ctra. de Girona, 19.
- Decret de data 20/05/2015 que autoritza el Sr. Joan Arimany, en representació de Gas Natural Distribución SDG,
SA, a fer una obertura de rasa sobre vorera per instal·lar una canonada de gas natural a la pl. Sant Roc, 7.
- Decret de data 26/05/2015 d’ acceptació de l’acta de recepció i entrega de les obres per a la Millora de la travessia
de Castellfollit de la Roca, en la carretera N-260.
- Decret de data 27/05/2015 que aprova les liquidacions de Sorea del 4t trim. 2014 i 1r trim. 2015, corresponents a la
gestió del servei d’aigua domiciliària i clavegueram.
- Decret de data 28/05/2015 que concedeix a un veí, llicència per tenir un gos, raça American Pit-bull, considerat
potencialment perillós .
- Decret de data 31/05/2015 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils abril) 36,11 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina maig)
35,09 euros
- Telefònica (Aportació abril)
454,02 euros
- Solred (Carburant màquines i vehicles brigada abril) 186,85 euros
- Músics de Girona, SCCL (Actuació Trio Sona Bé 24/5/15) 1.210,00 euros

TOTAL..........................................................................................1.922,07 euros
- Decret de data 01/06/2015 que autoritza un veí a reformar el bany de la casa situada a la ctra. d’Olot, 49.
- Decret de data 04/06/2015 que autoritza un veí a reformar el bany de la casa situada al c/Major, 22.
- Decret de data 11/06/2015 que autoritza un veí a arranjar els pilars dels balcons de la casa situada a la ctra. de
Girona, 8.
- Decret de data 12/06/2015 que aprova les factures següents:
- Telefònica (Aportació maig)
454,02 euros
- Vodafone (Telèfons mòbils maig) 47,81 euros
- Bassols (Consum llum Festa Germandat) 61,24 euros
- Bassols (Connexió verificació equip per Festa Germandat) 21,88 euros

TOTAL.............................................................................................584,95 euros
- Decret inici expedient per nomenament de Tresorer municipal per a la nova legislatura.
- Decret de data 22/06/2015 que autoritza un veí a utilitzar el local de la piscina el dia 27 de juny, per fer un dinar.
- Decret de data 22/06/2015, sol.licitant participar en la convocatòria de l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i
d’Acció Social de la Diputació de Girona, Pla Especial d’Inversions Sostenibles (PEIS) any 2015, demanant un ajut
d’ 11.716,44€, per substituir 40 làmpades del Barri Vell.

I donar compte que el TS Justícia ha requerit l’ inici de l’expedient per tramitar l’elecció de Jutge
de Pau de Castellfollit.
3.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS DECRETS DEL CARTIPÀS MUNICIPAL.

Es dóna compte del Decret de data 15/6/2015 del cartipàs municipal per la nova legislatura i que
diu:
Nomenar Tinents d’alcalde
Prèvia acceptació del seu càrrec i coneixedors que els correspon la substitució de l’alcalde en la
totalitat de les seves funcions i per ordre de nomenament, en els casos d’absència, malaltia o
impediment manifest, l’alcalde ha nomenat tinents d’alcalde:
Primer tinent d’alcalde: Regidor Sr. Fidel Balés i Juanola.
Segon tinent d’alcalde: Regidora Sra. Bàrbara Asencio i Serret.
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Creació i composició de les comissions informatives
Es formaran les comissions informatives, de caràcter voluntari, les quals tenen per objecte, segons
la competència de cadascuna, la preparació de propostes, l’anàlisi dels temes a tractar en el Ple i el
recolzament en les propostes de l’alcaldia.
L’assistència en qualsevol reunió a la qual l’alcalde els convoqui i a les de professionals i tècnics
que tractin temes afins a la seva comissió.
Cadascuna de les comissions podrà reunir-se regularment i sempre que ho cregui convenient per
preparar els assumptes que els siguin específics de la seva àrea, així com també poden reunir-se
conjuntament dues o més comissions sempre que vulguin tractar temes que els interessi o que en
comparteixin la competència, per tal de poder assistir les decisions dels actes dels òrgans
executius. Podran sol·licitar l’assistència jurídica i tècnica que creguin convenient. Podran
celebrar informatives entre qualsevol membre de qualsevol regidoria
Es reserva la possibilitat de crear noves comissions o de cancel·lar-ne de les aquí creades.
Les comissions que es constitueixen són:
Benestar i Salut :
President: Francesc Reixach i Planella.
Vocals: Helena Coll Vila i Fidel Balés Juanola
Cinglera i Medi Ambient:
President: Roger Santaló Puig.
Vocals: Bàrbara Asencio Serret i Helena Coll Vila
Comunicació:
Presidenta: Bàrbara Asencio Serret.
Vocals: Roger Santaló Puig i Helena Coll Vila.
Cultura:
President: Roger Santaló Puig.
Vocals: Bàrbara Asencio Serret i Helena Coll Vila.
Educació:
Presidenta: Jasmina Pujolar Font.
Vocals: Miquel Reverter i Tres i Francesc Reixach i Planella.
Esports:
President: Miquel Reverter Tres.
Vocals: Francesc Reixach Planella i Jasmina Pujolar Font.
Governació, Seguretat Via Pública:
President: Fidel Balés Juanola.
Vocals: Helena Coll Vila i Francesc Reixach i Planella.
Hisenda:
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President: Miquel Reverter Tres.
Vocals: Francesc Reixach Planella i Jasmina Pujolar Font.
Joventut i Festes:
Presidenta: Jasmina Pujolar Font.
Vocals: Miquel Reverter Tres i Francesc Reixach i Planella.
Turisme i Promoció Económica:
Presidenta: Bàrbara Asencio Serret.
Vocals: Roger Santaló Puig i Helena Coll Vila.
Urbanisme:
Presidenta: Helena Coll Vila.
Vocals: Fidel Balés Juanola i Francesc Reixach i Planella.
El Sr. alcalde demana si el Ple hi està d’acord, i es ratifica per unanimitat.
4 ESTABLIR RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

El Sr. Alcalde proposa al Ple establir la periodicitat dels plens, dia i hora de celebració, en els
següents termes:
El Ple es convocarà en sessió ordinària regular i periòdica cada 2 mesos, els mesos pars.
Es portarà a terme el primer dimarts de mes, a les 8 del vespre a la sala de Lectura “Ramon
Grabolosa”. En cas d’haver-hi inconvenients per a celebrar-lo el primer dimarts, es celebrarà el
segon dimarts, amb consideració d’ordinari.
Si aquests dimarts fossin festius, es considerarà lectiu el dimecres (l’endemà).
Els plens extraordinaris es convocaran sempre que els assumptes a tractar així ho requereixin, i
quan els regidors, amb el quòrum reglamentari, així ho sol·licitin.
S’aprova la proposta, per unanimitat.
5 CONSTITUIR ELS GRUPS MUNICIPALS I DESIGNACIÓ PORTAVEUS. ASSIGNACIÓ
ECONÒMICA PER GRUP.

Ateses les sol·licituds dels dos grups polítics que composen la Corporació municipal, el Ple,
s’assabenta de la seva constitució com a grup polític municipal, amb els drets inherents a la
formació. Queden reconeguts com a grups polítics municipals:
A) ERC, que designa portaveu del grup el regidor, Sr. Fidel Balés Juanola. i substitut l’alclade ,
Sr. Miquel Reverter Tres.
B) CIU, que designa portaveu del grup el regidor, Sr. Joan Prada Pujolar i substitut el regidor, Sr.
Xevi Gelis Pujolar.
El Ple se n’assabenta.
Assignacions econòmiques als grups polítics municipals els imports següents:
Grups polítics municipals: ERC: 100 € per regidor anuals
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CIU: 100 € per regidor anuals.
S’aprova per unanimitat
6.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES MUNICIPAL

Per tal d’informar els comptes municipals, és necessària la creació de la Comissió Especial de
Comptes, la qual haurà d’estar integrada per representants de cada grup polític que conformi la
Corporació. S’exposa breument quines són les competències i les responsabilitats, i tot seguit el
Sr. alcalde demana que el grup de CIU designi el seu regidor per formar part de la Comissió.
El Sr. Prada designa el regidor, Sr. Xevi Gelis Pujolar, com a integrant del grup de CIU, el qual
accepta el càrrec i queda legalment constituïda la Comissió Especial de Comptes per:
President: Miquel Reverter Tres
Vocals:

Bàrbara Asencio Serret
Xevi Gelis Pujolar

El Ple hi dóna, la seva conformitat.
7.- NOMENAMENT DE TRESORER MUNICIPAL

Sent necessari per a la prestació de les funcions de la Tresoreria Municipal d'aquest Ajuntament,
procedir a la designació del tresorer municipal. Atès l'informe del secretari de la Corporació, i
considerant convenient que sigui un membre d'aquesta Corporació la persona que s'ocupi de
prestar les funcions dites, en la forma en què ho determina la legislació vigent.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
PRIMER.- Designar tresorer municipal el regidor d'aquesta Corporació, Sr. Fidel Balés Juanola,
regidor-tinent d’alcalde d’aquesta Corporació, a tenor del que disposa l'art. 2.f) “RD 1732/1994,
de 29 de juliol, sobre “Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de caràcter nacional”
SEGON.- Eximir al Regidor designat de l'obligació de prestar la fiança, de conformitat amb el
previst a la Instrucció 1ª.c) de la “Orden de 16 de junio de 1963, del Ministerio de la Gobernación” relativa a las Instruccions sobre el règim de les Dipositaries de Fons no servides per
funcionaris pertanyents al Cos Nacional.
TERCER.- Assumir, els membres d'aquesta Corporació que votin a favor d'aquest acord, de forma
solidària, la responsabilitat que pogués derivar-se del resultat de la gestió del Regidor nomenat
com a tresorer Municipal.
Després un breu intercanvi de parers. El Ple per unanimitat, aprova la proposta.
8 NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A ALTRES ORGANISMES I
ENTITATS.

El Sr. alcalde proposa al Ple el nomenament dels representants municipals a altres organismes i
entitats per al període 2015 – 2019
Consell Comarcal de la Garrotxa i portantveu adjunt: Roger Santaló Puig
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Àrea Bàsica de Salut : Francesc Reixach i Planella
AGTAT Garrotxa.Terra d’acolliment turístic) : Bàrbara Asencio Serret
Ârea de Defensa Forestal : Fidel Balés Juanola
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) : Roger Santaló Puig.
Consell Esportiu de la Garrotxa : Miquel Reverter Tres
Fundació privada per a la promoció i desenvolupament de la Garrotxa: Miquel Reverter Tres.
Consell Escolar, de l’Escola Castellroc: Jasmina Pujolar Font
Consell de Participació, Llar d’Infants: Jasmina Pujolar Font
PALS (Plans de desenvolupament sostingut d’Administració Local) : Miquel Reverter Tres.
Fundació Leader : Bàrbara Asencio Serret.
AMI: Fidel Balés Juanola
Consell del Territori de la Fundació “Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa” : Francesc
Reixach i Planella
El Ple hi està d’acord i ho aprova per unanimitat.
9.- ASSIGNAR DRETS ECONÒMICS DELS REGIDORS I ALCALDE PER AL MANDAT
CORPORATIU MUNICIPAL DEL PERÍODE 2015/2019

El Sr. alcalde proposa com a compensacions econòmiques les següents quantitats:
A) GRUPS MUNICIPALS
100€ anuals per cada membre

ERC

7 x 100€ =

700,00 €

CIU

2 x 100€ =

200,00 €

TOTAL

900,00 €

I explica que, a diferència de la legislatura precedent, aquesta hi ha persones que podran
justificar la subvenció que la Generalitat de Catalunya té prevista per als Ajuntaments de menys
de 2000 habitants, per ajudar al pagament de càrrecs electes.
És per aquest motiu que s’ha sol·licitat la subvenció i s’ha previst que dos dels càrrecs electes,
l’alcalde i la 2na. tinent d’alcalde, tinguin una dedicació de mitja jornada amb dret a sou, sempre
procurant que el costos a les arques municipals no superin els costos fins ara previstos per aquest
concepte.
La resta de regidors municipals se'ls pagarà una quantitat per assistència a òrgans col·legiats,
d’acord amb la proposta que a continuació es concreta:
B) CÀRRECS ELECTES

Màx. / Any

Retribució
ALCALDE

837,00€/mes x 12 mesos =

10.044,00 €

2ª T. ALCALDE

765,00€/mes x 12 mesos =

9.180,00 €

Assistències
er

1 T. ALCALDE

240,00€/assist. x 10 x1 =

2.400,00 €

4 REGIDORS EQUIP GOVERN

120,00€/assist. x 10 x 4 =

4.800,00 €
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2 REGIDORS OPOSICIÓ
Seg. Social

70,00€ /assist. X 10 x 2 =
30 % retribucions

1.400,00 €
5.767,20 €

El Ple ho aprova per unanimitat.
10.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ PEIS

Atesa la convocatòria de la Diputació d’una subvenció destinada a Plans d’inversió sostenibles,
(PEIS) la naturalesa de les quals venen recollides a la disposició addicional 16a. del Reial decret
legislatiu 2/2004, text regós de la Llei reguladora de les hisendes locals i que compleixin els
requisits de l’annex I de l’Ordre EHA/3565/2008.
A l’Ajuntament de Castellfollit se li ha previst atorgar una subvenció de 11.716,44€, que haurà de
finançar fins al 90 % de la inversió.
El Sr. alcalde proposa que, per continuar una política d’estalvi energètic, i conegut que en la
convocatòria del Pla a l’Acció, convocatòria a la qual l’anterior legislatura havia demanat una
subvenció per aquesta finalitat i no ha estat estimada, es demani per la mateixa actuació,
consistent en el canvi de lluminàries del nucli antic, segons un projecte redactat per Josep Martin
Jutglar, Enginyer tècnic del Consell Comarcal, i que té un pressupost de 14.157,--€
El Ple, per unanimitat aprova:
Primer.- Aprovar la Memòria valorada referent al canvi de lluminàries del nucli antic, redactada
per Josep Martin Jutglar, enginyer tècnic del Consell Comarcal, i amb un pressupost de 14.157,-€.
Segon.- Sol·licitar participar en la convocatòria de subvencions destinades al Pla Especial
d’Inversions Sostenibles per a l’any 2015. amb la memòria abans detallada.
Tercer.- Comunicar-ho a l’ Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social de la Diputació
de Girona.
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES
URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ LES EDIFICACIONS I LES INSTALLACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS, PER PREVISIÓ D’INCENDIS.

El Sr. alcalde demana, que per manca de temps per poder analitzar la proposta presentada per la
Diputació de Girona, referent al plànol dels límits de protecció contra incendis forestals de zones
urbanes, urbanitzades i edificacions , es deixi pendent de tractar aquest tema, fins el proper Ple.
El Ple s’hi avé.
12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016.

Un cop publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2016, i per tal de concretar el calendari
laboral de cada municipi , cal que l’Ajuntament, mitjançant acord del Ple proposi les dues
festes locals per al 2016.
Per a l’any 2016, el Ple, per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Establir com a festes locals del municipi de Castellfollit de la Roca, el dimarts dia
17 de maig i el dilluns 19 de setembre.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.

13.- ASSUMPTES URGENTS

Vista la necessitat de tramitar l’expedient 3/2015, de modificació de crèdits del Pressupost
Municipal de 2015 per suplement i habilitació de crèdits, per tal d’introduir en el Pressupost
municipal vigent la consignació necessària per a càrrecs electes i dels recursos necessaris.
Vist l’informe emès pel Departament de Secretaria-intervenció,
El Sr. alcalde proposa: Declarar la urgència de l’acord d’aprovació de la modificació núm. 3 del
Pressupost municipal de 2015
El Ple ho aprova per unanimitat.
13.-1 PROPOSTA MODIFICACIÓ NÚM.3 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2015

Atesa la proposta de modificació del pressupost vigent , el Ple per unanimitat aprova:
Primer: Aprovar l’expedient 3/2015, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2015,
segons el següent detall:
CRÈDITS EN AUGMENT:

A)

SUMPLEMENT DE CRÈDITS :

APLICACIÓ PRESSUP .

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
ACTUAL

SU PLEMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

01.920.12103

Altres complements

25.124,40

1.046,62

26.171,02

01.1531.13000

Retribucions personal laboral brigada

49.203,28

743,36

49.946,64

66.241,28

1.333,59

67.574,87

01.323.13000
Retribucions personal guarderia i serveis escolars
01.3321.13000

Retribucions personal oficines i biblioteca

12.183,36

205,99

12.389,35

01.920.13000

Retribucions personal laboral administració

53.802,84

635,50

54.438,34

01.920.21600

Contracte manteniment informàtica

600,00

810,00

1.410,00

01.932.22708

Serveis de recaptació

18.973,43

1.911,85

20.885,28

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

B)

6.686,91

HABILITACIÓ DE CRÈDITS:
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APLICACIÓ PRESSUP .

CONSIGNACIÓ
ACTUAL

CONCEPTE

HABILITACIÓ

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

01.920.10000

Retribucions bàsiques càrrecs electes

0,00

5.022,00

5.022,00

01.920.16004

Seguretat social càrrecs electes

0,00

4.590,00

4.590,00

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDITS

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT

9.612,00

16.298,91€

ORIGEN DELS FONS:
A)

NOUS O MAJORS INGRESSOS:
APLICACIÓ
P RESSUP.

01.45051

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

Sub venció Generalitat càrrecs electes

0,0 0

TOTAL NOUS O MAJORS INGRESSOS

B)

NOUS I/O MAJORS

6.511,50

CONSIGNA CIÓ
DEFINITIVA

6.511,50

6.511,50

BAIXA DE DESPESES:

APLICACIÓ PRESSUP.

01.912.23300
01.011.31016

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

Indemnització polítics
Interessos préstec RD 4/2012 Cajamar
TOTAL BAIXA DE DESPESES

TOTAL ORIGEN DELS FONS

17.040,00
21.023,34

BAIXA

3.100,50
6.686,91

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

13.939,50
14.336,43

9.787,41

16.298,91€

Segon: 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.
Tercer: Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions, s’entendrà
aprovat definitivament.
14.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.

Reconeixement trienni personal
Atès que al llarg de l’any 2016 vencen els triennis següents del personal treballador de
l’Ajuntament :
Anna M. Serra: 10è trienni
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Andreu Coma: 6è trienni
M. Àngels Brosa: 4t. trienni
Susanna Costa: 4t. trienni
Andreu Suàrez: 2n. Trienni
El Sr. alcalde proposa al Ple acordar el seu reconeixement i aplicar la retribució legalment
establerta a partir de l’1 del mes següent d’ haver complert el nou trienni, segons l’ import que
correspon a cada lloc de treball.
El Ple s’hi avé i s’aprova el reconeixement dels triennis.
- Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
-A Miquel Puig, assessor econòmic de l’Ajuntament, un total de 97,07€, en concepte de
desplaçament a Barcelona, a economia i a AD. Local el dia 4/5/2015
-A Moisès Coromina 69,70 € en concepte de dietes i desplaçament per la visita protocolària a
Pià, municipi agermanat amb Castellfollit.
- A Josep Collell 10,60€ en concepte d’autopista per desplaçament per la visita protocolària a
Pià, municipi agermanat amb Castellfollit el dia 25/5/2015.
-A Ma. Àngels Brosa, 51,04 € en concepte de desplaçaments a diverses llars d’infants de la
Garrotxa, curs 2014-2015
-A Susanna Anguita Curós , 40,55 € en concepte d’un desplaçament a Girona per assistir a un curs
sobre morositat i PMP (període mitjà de pagament).
El Ple se n’assabenta.
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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