ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 5)

Castellfollit de la Roca, 13 d’octubre de 2015
Lloc: Sala del Centre de lectura “Ramon Grabolosa”
Hora d’inici de la sessió: 8 del vespre
Hora d’acabament 9,05 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 Font
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 saluda i dóna la benvinguda als assistents al Ple i demana si algú té cap objecció per
què es llegeixi el manifest contra la imputació de les autoritats catalanes que van fer possible la
votació del 9N. Estava consensuat a què la majoria dels Ajuntaments llegissin aquest manifest a
2/4 de vuit del vespre davant el propi Ajuntament, però aquí, coincidint amb el Ple, ha semblat
oportú fer-lo constar en acta.
Els Regidors manifesten el seu consentiment i tot seguit el Sr. alcalde llegeix el Manifest, que diu:
“L’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l’Associació de Municipis per a la
Independència i l’Associació Catalana de Municipis ens adherim al manifest del Pacte Nacional
pel Dret a Decidir, el fem nostre i demanem als nostres associats i a tothom que s’hi vulguin
sumar.
*
El Pacte Nacional pel Dret a Decidir reitera que el Dret a Decidir el futur polític i
institucional de Catalunya és inherent a la ciutadania catalana en virtut del principi democràtic i
del dret que tenim com a nació.
*
Tots els intents d’exercir aquest Dret, d'acord amb la manifestació majoritària del poble de
Catalunya, han topat amb l’oposició del govern de l’Estat que mai ha proposat cap alternativa.
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*
El govern de l’Estat ha judicialitzat tots aquest fets, defugint les seves responsabilitats
polítiques en aquest àmbit, i generant una anomalia democràtica en el funcionament de les
institucions, que priva a la ciutadania de Catalunya del dret democràtic a decidir el seu futur
polític.
* En aquest sentit denunciem per antidemocràtiques les querelles adreçades al President de la
Generalitat, Sr. Artur Mas, a la Sra. Joana Ortega exvicepresidenta del Govern i a la Sra. Irene
Rigau, consellera d’Ensenyament, encausats pel TSJC per la consulta al poble de Catalunya del
9N.
* Les entitats institucionals polítiques i significatives de la societat civil que integrem el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir denunciem aquesta judicialització i ens mostrem corresponsables
amb la convocatòria del 9N feta des dels criteris democràtics i cívics i que ha sigut resposta
massivament pel poble català.
El Ple s’hi adhereix per unanimitat.
El Sr. alcalde explica que l’empresa “Drone Girona” ha efectuat uns vols amb dron per fotografiar
Castellfollit, en especial la Cinglera, de manera gratuïta, només amb la condició de poder fer-se
publicitat.
Ha cedit el material a l’Ajuntament, perquè en faci l’ús que en cregui més necessari. Pot ajudar a
conèixer millor el paisatge i l’orografia del municipi.
Seguidament, passa la paraula a la regidora, Sra. Asencio, perquè informi de la gravació d’ “El
Foraster”.
La regidora explica que s’ha gravat a Castellfollit un programa d’ “El Foraster” i que demà es fa
la presentació en públic a l’església museu, on hi ha convidats tots els que varen entrevistar, també
han reservat lloc per a gent del propi equip, i resten entrades per a tothom qui s’apunti fins arribar
a omplir l’aforament habilitat.
Aquesta gravació es passarà a TV 3 al voltant de primers de febrer i el cost que suposa per
l’Ajuntament és el de l’allotjament de l’equip que porta el programa.
El Ple en queda assabentat.
Tot seguit el Sr. alcalde demana si hi ha alguna objecció a fer a les actes de la sessions dels dos
Plens anteriors, una còpia de les quals s’ha tramès prèviament a cada regidor.
Les actes s’aproven per unanimitat
2.- DESPATX D’OFICI

El Sr. alcalde dóna compte de la documentació que ha arribat a l'alcaldia des del Ple de data
11/8/2015 fins el dia d’avui, s’arxiva com a annex I d’aquesta acta.
Entre les gestions informa que:
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- S’ha reunit, conjuntament amb altres regidors, amb tècnics del Sigma, del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa i de Medi Ambient per tractar diversos aspectes del municipi,
principalment de la Cinglera i de la necessitat immediata d’actuacions de manteniment.
- El divendres proppassat, juntament amb el tinent d’alcalde i la regidora d’urbanisme, la
secretària i tres tècnics del Consell Comarcal, va tenir una reunió amb la delegada dels Serveis
Territorials de Governació, Sra. Assumpta Rodriguez, i el tècnic del PUOSC, Sr. Xavier Serra ,
per tractar de desencallar l’acabament de l’edifici de l’Ajuntament.
El Ple se n’assabenta.

Es dóna compte dels següents decrets de l’alcaldia:
- Decret de data 31/07//2015 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils juny)............................................................................... 33,61 euros
- Solred (Carburant màquines i vehicles brigada maig).............................................. 190,88 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina juliol) ...................................................... 35,09 euros
- Telefònica (Aportació juny) ..................................................................................... 454,02 euros
- Telefònica (Aportació juliol) .................................................................................... 454,02 euros
- Gestoria Girgas (maig) ............................................................................................. 181,50 euros
- Sorea (Retribució aigua 2n trim. 2015) ............................................................... 17.329,69 euros
- Sorea (Abonament per modificacions 2n trim. 2015).............................................. -103,66 euros
- Ascensors Serra (Mant. Ascensor dispensari 3r trim.) ............................................. 296,64 euros
- Ascensors Serra (Mant. Ascensor CCC 3r trim.)...................................................... 300,31 euros
- Sorea (Cànon aigua CCC 2n trim. 2015)...................................................................... 3,22 euros
- Sorea (Cànon aigua piscina 2n trim. 2015)............................................................... 196,09 euros
- Sorea (Cànon aigua font pl. Sant Roc 2n trim. 2015)................................................... 3,22 euros
- Sorea (Cànon aigua font pl. Nova 2n trim. 2015)......................................................... 3,22 euros
- Sorea (Cànon aigua font pl. Filadores 2n trim. 2015)................................................... 3,22 euros
- Sorea (Cànon aigua font Església-Museu 2n trim. 2015) ............................................. 3,22 euros
- Sorea (Cànon aigua guarderia 2n trim. 2015)............................................................... 3,76 euros
- Sorea (Cànon aigua escola 2n trim. 2015).................................................................. 17,22 euros
- Sorea (Cànon aigua dispensari 2n trim. 2015).............................................................. 3,22 euros
- Sorea (Cànon aigua oficines mpals. 2n trim. 2015).................................................... 26,47 euros
- Sorea (Cànon aigua dispensari 1r trim. 2015) .............................................................. 3,19 euros
- Sorea (Cànon aigua font pl. Sant Roc 1r trim. 2015).................................................... 3,19 euros
- Sorea (Cànon aigua font pl. Filadores 1r trim. 2015) ................................................... 3,19 euros
- Sorea (Cànon aigua escola 1r trim. 2015)................................................................... 15,24 euros
- Sorea (Cànon aigua CCC 1r trim. 2015) ...................................................................... 3,19 euros
- Sorea (Cànon aigua oficines mpals. 1r trim. 2015) .................................................... 15,70 euros
- Sorea (Cànon aigua piscina 1r trim. 2015) ................................................................. 45,71 euros
- Sorea (Cànon aigua font pl. Nova 1r trim. 2015) ......................................................... 3,19 euros
- Sorea (Cànon aigua font Església-Museu 1r trim. 2015).............................................. 3,19 euros
- Sorea (Cànon aigua guarderia 1r trim. 2015) ............................................................... 3,89 euros

TOTAL........................................................................................19.534,64 euros
- Decret de data 04/08/2015 que aprova la MV tècnica de substitució de làmpades del nucli antic i sol·licita
subvenció a la Generalitat de Catalunya
- Decret de data 20/08/2015 que delega les funcions d’alcaldia al primer tinent d’alcalde, Sr. Fidel Balés, del dia 2 al
6 de setembre de 2015.
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- Decret de data 31/08/2015 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils juliol).............................................................................. 16,66 euros
- Solred (Carburant màquines i vehicles brigada juliol) ............................................. 187,06 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina agost) ...................................................... 35,09 euros
- Bassols (EP ptge. Cingle maig-juliol) ...................................................................... 268,55 euros
- Bassols (Enllumenat CCC maig-juliol) .................................................................... 529,93 euros
- Bassols (Enllumenat piscina mpal. maig-juliol) .................................................... 1.754,90 euros
- Bassols (EP pl. Filadores maig-juliol) ...................................................................... 155,74 euros
- Bassols (EP c/M. Ferrarons maig-juliol) .................................................................. 200,87 euros
- Bassols (Enllumenat escola maig-juliol) .................................................................. 329,88 euros
- Bassols (Enllumenat escola maig-juliol) .................................................................. 248,95 euros
- Bassols (EP pl. Catalunya maig-juliol)..................................................................... 162,44 euros
- Bassols (EP barranc maig-juliol) .............................................................................. 140,74 euros
- Bassols (EP c/ Pau Casals davant 21 maig-juliol) ...................................................... 96,09 euros
- Bassols (Enllumenat dispensari maig-juliol) ............................................................ 289,95 euros
- Bassols (Enllumenat guarderia maig-juliol) ............................................................ 129,09 euros
- Bassols (Enllumenat Església-Museu maig-juliol)................................................... 248,21 euros
- Bassols (EP c/ Pau Casals maig-juliol)....................................................................... 46,98 euros
- Bassols (EP ctra. d’Olot a Girona maig-juliol)........................................................... 60,16 euros
- Bassols (EP ctra. d’Olot maig-juliol)........................................................................ 172,05 euros
- Bassols (EP pl. Gegants maig-juliol).......................................................................... 90,59 euros
- Bassols (EP travessera maig-juliol) .......................................................................... 314,22 euros
- Bassols (Enllumenat of. mpals. maig-juliol) ............................................................ 258,20 euros

TOTAL.........................................................................................5.735,65 euros
- Decret de data 07/09/2015 que autoritza el Sr. Joan Arimany en representació de Gas Natural Distribución SDG,
SA, a fer una obertura de cala sobre vorera per instal·lar una presa de subministrament de gas natural a la ctra. de
Girona, 22.
- Decret de data 07/09/2015 que autoritza el Sr. Joan Arimany en representació de Gas Natural Distribución SDG,
SA, a per fer una obertura de cala sobre vorera per instal·lar una presa de subministrament de gas natural a la ctra.
d’Olot, 66.
- Decret de data 08/09/2015 que sol·licita participar en la convocatòria de subvencions per a despeses de
funcionament de les Llars d’infants de titularitat municipal, curs 2014-2015 de la Diputació de Girona.
- Decret de data 09/09/2015 que autoritza a impermeabilitzar i a pintar la façana lateral de la casa situada a la ctra.
d’Olot, 43.
- Decret de data 09/09/2015 que autoritza, a pintar les façanes de la casa situada a la ctra. d’Olot, 56.
- Decret de data 09/09/2015 que sol·licita participar en el Programa Pt10. actuacions per a la lluita i control integrat
de plagues urbanes, per cobrir les despeses de contractació d’una empresa per dur a terme aquests treballs de control
de plagues al clavegueram públic, a l’Escola Castellroc i a la Llar d’infants El Castellet, i a la Pl. Mirador.
- Decret de data 15/09/2015 que autoritza utilitzar el local de la piscina tots els dimarts de 17:15h a 18:45h, per fer
classes de Tai-Txi Kung.
- Decret de data 15/09/2015 que contracta el servei de verificació i control anual, del parallamps instal·lat a l’escola
Castellroc, a l’empresa Torrente Tecno industrial.
- Decret de data 22/09/2015 que autoritza el trasllat de restes dels nínxols núm. 132, 127 i 115 del 3r bloc al
sepulcre núm. 55.
- Decret de data 24/09/2015 que autoritza a enrajolar el garatge de la casa situada al c/Pirineu, 6.
- Decret de data 29/09/2015 que autoritza el Sr. Pere Vilà en representació del Club Natació Castellfollit a utilitzar el
local de la piscina per fer classes de preparació física pels nedadors del club els dimecres i divendres de 18h a
19:30h.
- Decret de data 30/09/2015 que autoritza a utilitzar el local de la cooperativa per fer classes de Hata Ioga els dimarts
de 10h a 12h i els dijous de 16h a 17h i de 20h a 21h.
- Decret de data 30/09/2015 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils agost)................................................................................ 7,11 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina setembre)................................................. 35,09 euros
- Telefònica (Aportació agost) .................................................................................... 454,02 euros

PO13102015

Pàgina 4 / 19

-

Solred (Carburant màquines i vehicles brigada agost) ............................................... 67,76 euros
Gestoria Girgas (juny) .............................................................................................. 683,05 euros
Sonatural10, SL (Equip de so Festa Major).............................................................. 847,00 euros
Bassols (Consum llum donació sang)......................................................................... 33,26 euros
Bassols (Connexió verificació equip per donació sang) ............................................. 21,88 euros
Josep Company (Pintar menjador escola).............................................................. 1.645,60 euros

TOTAL.........................................................................................3.794,77 euros
- Decret de data 05/10/2015 que autoritza, a treure un escaló de l’entrada a la casa situada al c/Major, 22.
- Decret de data 05/10/2015 que autoritza a pintar la façana de la casa situada al c/Canigó, 6.
- Decret de data 06/10/2015 que aprova la liquidació de Sorea, corresponent a la facturació del 2n trimestre de 2015,
referent a la gestió del servei d’aigua domiciliària i clavegueram.

El Sr. Gelis intervé per demanar a l’equip de govern si s’estan plantejant els serveis de Miquel
Puig, com venien dient en la legislatura anterior, o bé tenen pensat mantenir-los.
El Sr. alcalde respon que ja han mirat altres professionals que fan l’assessorament a ajuntaments i
que els preus són molt més econòmics, però que el Sr. Puig presta l’assessorament amb eficàcia i
diligència en uns moments molt delicats i complicats econòmicament i que té per mà tots els
temes perquè els coneix des de temps. Per tant s’ha de ser prudent, parlar amb ell mateix i tal
vegada es podria derivar temes a assessors de la Diputació o del Consell Comarcal, i rebaixar la
seva dedicació. Quan s’hagin trobat propostes alternatives prou segures i més econòmiques ja
s’informarà.
3.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DEL 2014

Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, el COMPTE GENERAL
d’aquesta entitat corresponent a l’exercici de 2014, i en atenció als seus informes, dels quals es
desprèn que es troben conformes i que no s’ha produït cap reclamació en contra durant quinze dies
i vuit més, en què ha estat a exposició pública, segons anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província número 161 de data 20 d’agost de 2015.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar al Compte General de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca corresponent a
l’exercici econòmic de 2014, integrat per: ESTAT I COMPTES ANUALS DE L’AJUNTAMENT.
SEGON.- Remetre’n còpia a la Sindicatura de Comptes, òrgan al qual s’ha de rendir el Compte
General, en virtut de la seva competència sobre fiscalització externa de les entitats locals
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat

4.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI PER AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA
LEADER - 2014
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Atès que l’Ajuntament de Castellfollit, conjuntament amb la majoria d’altres ajuntaments de la
Garrotxa, mantenen subscrit amb el Consell Comarcal de la Garrotxa un conveni per al
finançament de la participació en el programa Leader 2014-2020 que es gestiona a través de
l’associació per al desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya
(ADRINOC),
Atès que aquest conveni es va convenir en un Consell d’alcaldes el maig passat, per tant en la
legislatura municipal anterior, i després de les eleccions municipals en diferents municipis hi ha
hagut canvis, en el cas de Castellfollit també,
Aquest conveni obliga a una aportació per part de cada Ajuntament que el signi, d’acord amb un
repartiment proporcional, previst per el 2015 fins el 2022, i que a Castellfollit suposa 310,49€ el
2015 i 465,74 per la resta d’anys fins el 2022.
El Sr. alcalde proposa:
Primer: Ratificar el conveni redactat i aprovat en el Consell d’alcaldes de 7 de maig de 2015, pel
finançament de la participació en el programa leader 2014-2020 que es gestiona a través de
l’associació per al desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya
(ADRINOC).
Segon: Facultar l’alcalde Miquel Reverter, per signar el conveni ratificat.
Tercer.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat
5.-PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DE FITXERS DE
DADES DE CARÀCTER PERSONAL, APROVADA EN EL PLE DE 30/9/2014

La Constitució Espanyola, al seu article 18 reconeix com dret fonamental el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i estableix que la Llei limitarà l’ús de la
informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici
dels seus drets. El mateix article protegeix el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter
personal, i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret fonamental.
L’article 20 de la LOPD preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les
administracions publiques només podran fer-se per mitjà de disposició general publicada al
Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent, havent-se d’aprovar i publicar dites
disposicions amb caràcter previ a la creació o modificació dels fitxers. Al punt 2 del mateix art. 20
de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de contenir la disposició de creació o
modificació dels fitxers, en ordre a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés,
cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal que la mateixa llei
preveu.
De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota
l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en matèria de Protecció de
Dades. En aquest termes, les Corporacions Locals crearan, modificaran i suprimiran els seus
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fitxers mitjançant la corresponent ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter
general en els termes previstos a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim i, en
el seu cas, en la legislació autonòmica.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca va aprovar, per acord plenari de 12 de
novembre de 2014, una ordenança relativa a la creació de nous fitxers davant l'Autoritat Catalana
de Protecció de Dades, i la supressió d'alguns dels fitxers prèviament inscrits.
Després de la seva exposició al públic i l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança, el 2 de
desembre de 2014, la publicació respecte a la creació i supressió dels fitxers proposats es va
realitzar en el BOP Girona núm. 238, de 15 de desembre de 2014.
Segons els criteris mantinguts per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es fa necessari
modificar alguns dels aspectes contemplats en aquesta ordenança, relatius a la inscripció d'alguns
dels fitxers proposats:
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’ ordenança, segons el següent redactat:
“Article 1.- Cancel·lació
Deixar sense efecte la creació dels fitxers “Padró municipal d'habitants” i “Registre d’entrada i
sortida” continguts en l'Annex I de la citada ordenança, així com la supressió dels fitxers “Gestió
del padró municipal d'habitants” i “Gestió del registre d’entrada i sortida”, present en l'Annex II.
Article 2.- Modificació de fitxers
Modificar els fitxers de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca continguts en l'Annex I d'aquesta
ordenança, adaptant-se així a les descripcions contingudes als apartats corresponents del citat
Annex I, d'acord a l'especificat en l'article 54.1 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades
de caràcter personal (RLOPD).
Article 3.- Fitxer de nova creació
A l’annex II d’aquesta modificació a l’ordenança es determina el fitxer que conté dades de
caràcter personal de nova creació.
Article 4.- Nivell de seguretat adoptat
Els fitxers que es modifiquen i es creïn, compleixen els nivells de seguretat establerts al RLOPD.
Article 5.- Publicació i entrada en vigor
La present modificació a l’ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació i transcorregut el termini previst en l’article
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Article 6.- Registre
Notificar la modificació i creació de fitxers a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a la
seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades de Catalunya, en el termini de trenta
dies des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona”.
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SEGON: Exposar al públic pel termini de 30 dies, mitjançant la publicació d’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 nova publicació.
Si es produeixen reclamacions i/o suggeriments el Ple disposarà del termini d’un mes per
resoldre-les, i aprovar definitivament les ordenances fiscals i preus públics en la part modificada.
ANNEX I: Modificació de fitxers
Fitxer Càrrecs polítics i òrgans de govern
Dins del fitxer Càrrecs polítics i òrgans de govern es modifiquen els següents apartats:
Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de
tractament utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica;
Telèfon; Imatge o veu; Signatura o empremtes.
Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències,
permisos, etc.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència professional.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
Dades economico-financeres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Hipoteques; Crèdits, préstecs,
avals; Inversions, patrimoni; Dades de nòmina; Dades bancàries.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.
Fitxer Registre d’animals
Dins del fitxer Registre d’animals es modifiquen els següents apartats:
Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de
tractament utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades especialment protegides: Salut (certificat d’actitud psicològica).
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica;
Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions.
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Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
Fitxer Cultura i esports
Dins del fitxer Cultura i esports es modifiquen els següents apartats:
Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de
tractament utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades especialment protegides: Salut (Informes mèdics o un altre tipus d’informació necessària
per a la correcta atenció de les persones sol·licitants i beneficiàries dels serveis).
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Numero SS o mutualitat; Adreça
postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Aficions i estils de vida.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
c.2) Sistema de tractament: Mixts: Automatitzat i Manual.
Fitxer Gestió del padró municipal d’habitants
Dins del fitxer Gestió del padró municipal d’habitants es modifiquen els següents apartats:
Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment
de recollida de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que es troben empadronades en el municipi.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la
persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o
entrevistes presencials i per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de
tractament utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica;
Telèfon.
Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de naixement; Edat; Sexe;
Nacionalitat; Llengua materna.

PO13102015

Pàgina 9 / 19

Dades acadèmiques i professionals: Nivell d’estudis.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
Cessions o comunicacions de dades: Institut Nacional d’Estadística; Institut d’Estadística de
Catalunya; Altres Administracions Públiques segons estableix l’article 16 de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases del Règim Local.
Fitxer Gestió del registre d’entrada i sortida
Dins del fitxer Gestió del registre d’entrada i sortida es modifiquen els següents apartats:
Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment
de recollida de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d'entitats jurídiques que es
dirigeixen a o reben comunicacions de l'Ajuntament. Personal de l'Ajuntament destinatari o que
remet comunicacions.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la
persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o
entrevistes presencials i per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de
tractament utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica;
Telèfon; Signatura o empremtes.
Altre tipus de dades: Dades relacionades amb la documentació presentada.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
Cessions o comunicacions de dades: Òrgans de l’Administració de l’Estat, Òrgans de la Diputació
de Girona o de la Generalitat de Catalunya i Altres òrgans de l'Administració Local, segons
estableix l’article 38 de la Llei 30/1992.
ANNEX II: Fitxer de nova creació
Fitxer Sol·licituds d'informació pública
Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Sol·licituds d’informació pública
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a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió d'expedients d'accés a la informació pública
de l'Ajuntament.
Gestió, tramitació, control i seguiment d'expedients d'accés a la informació pública en compliment
del previst en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública
i Bon Govern.
Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment
de recollida de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres
persones diferents de l’interessada o del seu representant.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d'entitats jurídiques que sol·licitin
l'accés a la informació pública vinculada al previst en la Llei 19/2013; Empleats, proveïdors i
qualsevol altra persona que es relacioni amb l'Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la
persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o
entrevistes presencials i per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de
tractament utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica;
Telèfon; Signatura o empremtes.
Altre tipus de dades: Dades sobre el personal afectat en els quals es concreti la resposta a la
sol·licitud d'accés quan sigui concedida (relatius a situació personal i econòmica del personal, a la
gestió econòmica de l'Ajuntament o a expedients acabats). No seran objecte d'accés dades
especialment protegides, excepte en els supòsits expressament previstos en l'article 15 de la Llei
19/2013.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
Cessions o comunicacions de dades: Estan previstes comunicacions per a finalitats compatibles
amb les establertes per al fitxer a: Òrgans judicials; Corts Generals; Defensor del Poble; Consell
de Transparència i Bon Govern; Oficina de Transparència i Accés a la Informació Pública (davant
sol·licituds del Portal de Transparència de la AGE).
Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament
de Castellfollit de la Roca – Plaça de Sant Roc, 2 – 17856 Castellfollit de la Roca (Girona).
Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
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6.-PROPOSTA MOCIONS.

El Sr. Alcalde proposa al Ple l’adhesió a les mocions següents:
A) Moció de suport a l’acollida de la població refugiada víctima dels conflictes armats a la
mediterrània.
El Consell Comarcal de la Garrotxa, així com les principals organitzacions municipalistes, ACM i
FMC, i el món local català en general, manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres
conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant
el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la
meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els
primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers
dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals que
destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de
Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació
dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i
especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població
arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels
municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, determina que la
dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de
persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots
dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir
els drets que aquest estatut preveu.
Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d'una
Xarxa de Municipis Acollidors.
Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la
ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
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Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya varem passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28
places d'acollida.
Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de
persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu
vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin resposta a
la situació dels refugiats.
Per tot això, des del Consell Comarcal de la Garrotxa es proposa l'adopció dels acords següents:
“Primer. Instar el Govern espanyol a:
- Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions
municipals per a la gestió descentralitzada.
- Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la
qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
- Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones
refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o
indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
- Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC),
aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o
especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les
persones sol·licitants.
- Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones
refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o
indirecta, garantint els drets de totes les persones.
Tercer. Oferir els municipis de la comarca de la Garrotxa com a territori d’acollida.
Quart. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals o
comarcals per a incorporar-hi l'asil.
Cinquè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei
a les persones sol·licitants d'asil.
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Sisè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones
sol·licitants.
Setè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Vuitè. Les actuacions previstes en els punts: quart, cinquè, sisè i setè comptaran amb el suport
tècnic del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Novè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació
transformadora.
Desè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi,
celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més
d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
- Assistència en les rutes de fugida
- Suport als municipis de la ruta
- Planificació i gestió de l’acollida
- Acollida a Catalunya
Onzè. Atès que la previsió de la possible arribada de població refugiada es preveu que no serà de
forma immediata al nostre territori, i donat que geogràficament la Garrotxa es troba fora de les
rutes de pas de la població a la recerca de refugi, es proposa que els ajuntaments que ho considerin
acordin una aportació al Fons Català de Cooperació consistent en la quantitat de 0’10 euros per
habitant, destinats a l’atenció de població refugiada en aquests moments d’emergència
humanitària. Aquests fons es destinaran a fer front a la greu emergència humanitària que està
tenint lloc en aquests moments, ajudant als municipis per on discorren les rutes utilitzades pels
refugiats per fugir del conflicte armat a prestar una millor assistència a les persones afectades.
Dotzè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a
través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu
conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Tretzè. Fer arribar aquest acord al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol”
El Ple s’adhereix a la moció per unanimitat.

B) Moció per al 75è aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys i Jover.
El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt honorable Lluís
Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en l’única sentència
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d’aquest tipus a un president d'una nació democràticament escollit a la història d’Europa,
sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol.
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat dels
tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap valor jurídic, i no
declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el Ministeri de
Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims
dictats pels tribunals militars, entre ells el que condemnava el President Companys.
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el recurs de revisió
instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel Tribunal de
Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència dictada pel Consell de Guerra
d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort el President Companys, perquè
considerava que ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades
per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007.
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de l’Estat
contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de França s’han fet per
les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver
col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu agreujat quan 75 anys després de la
captura de Lluís Companys per la Gestapo, els documents que van ser confiscats continuen en
possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de
Catalunya, institució que és la seva legítima propietària.
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els represaliats en
situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme guarden la
darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda ‘Querella Argentina’.
Una querella on també hi ha la causa contra el President Companys a instàncies d’Esquerra
Republicana, que participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la
figura del President Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que no és
comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d’aquestes
certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria Històrica, amb
tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem, Alemanya i França han
demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la
justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici.
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha reparat com cal la
memòria del President Companys, així com la causa de milers de víctimes de totes les nacions i
pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les
actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al
President de la Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per a reparar el seu honor.
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Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra és una lluita
pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova República Catalana s'ha de
constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat i la justícia universal.
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem sentat les
bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar. Sens dubte, el nostre
millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i que tants d'altres que el van precedir
i tants d'altres que hem continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional és indestriable.
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords
següents:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents
per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat de Catalunya, el Sr.
Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del
President Companys sigui reparat.
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la
qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució
o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les
sentències dictades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri
expressat per la Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el
procediment administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent
certificat de nul·litat als efectes legals procedents.
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal Militar amb
la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió d’una sentència
ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van
patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder
Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la
Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys requisada
per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a l’arxiu d’Àvila.
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de Companys que
participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit democràticament i
assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer al fossar del Castell de
Montjuïc.
Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre no siguin
restituïdes les famílies.
Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament
Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu , a l’ONU, i a les
associacions de recuperació de la memòria històrica.
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El Ple les aprova per unanimitat.
7.-ASSUMPTES URGENTS.

Des de la convocatòria fins ara el Sr. alcalde constata que no se n’ha donat cap.
El Ple se n’assabenta.
8.-ASSUMPTES DE TRÀMIT.

Comptes Llar d’infants el Castellet 2014-2015
Es dóna compte del resultat econòmic del curs de la llar d’infants municipal corresponent al Curs
2014/2015:
Total despeses ............ 109.172,90€
Total ingressos............ 71.390,50
El Ple se n’assabenta.
Aprovació de factures
Es dóna compte al Ple d’una relació de factures entrades al Registre municipal fins el dia d’avui,
per un total de: 50.609,90€
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 Miquel Reverter Tres, alcalde, 9,28€ en concepte de desplaçaments a Olot per assistir a
diverses sessions del Consell d’alcaldes i a l’acte de la Diada, durant el mes de setembre 2015.
-A Fidel Balés, tinent d’alcalde, 37,79€ en concepte de desplaçaments a Olot per una reunió del
Pla ocupacional i a Girona, reunió amb l’ACA, durant el mes de setembre 2015.
-A Roger Santaló, regidor municipal, 9.28€ en concepte de desplaçaments a Olot, per reparació
grup de so de l’Ajuntament..
-A Agnès Torrent, administrativa, 40,65 per desplaçament a Girona i pàrquing per assistir a una
jornada de formació.
El Ple se n’assabenta.

9.-PRECS I PREGUNTES

El Sr. alcalde demana si hi ha alguna pregunta o prec a fer per part dels regidors, i el regidor Sr.
Gelis demana:
Si, com alguna altra vegada s’havia aconseguit, la Caixa i la Diputació, podrien ajudar
econòmicament en alguna actuació de millora de la Cinglera.
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El Sr. alcalde respon que el passat dijous estava prevista una reunió amb totes les parts
implicades: el Parc Natural, l’ACA, el Sigma, amb la Directora General de Medi Ambient, però
que es va anul·lar pel tema de la declaració per la imputació del President de la Generalitat .
Aquesta reunió estava convocada per veure si s’aconseguia fer un pla director de protecció i
manteniment integral de la Cinglera, ja que com a paisatge únic i patrimoni natural té un caràcter
excepcional i d’interès extra municipal.
Aquesta reunió es farà més endavant quan es pugui lligar de nou l’agenda de tots plegats.
De totes maneres el Director del Parc ja li ha fet saber que no hi ha diners. Que per la Cinglera res
de res, i que en tot cas hi podria haver alguna subvenció per a alguna actuació que no fora
manteniment directe de la Cinglera, com per exemple, la Rossolada.
També explica, el Sr. alcalde, que en una reunió amb tècnics de l’ACA, es va parlar que
Castellfollit té la depuradora saturada i que no és segura, i per tant cal alguna actuació immediata.
Aquesta passaria per una ampliació de l’existent o bé una canalització de les aigües brutes fins a la
Depuradora de Sant Jaume. Aquesta seria una actuació que no afectaria directament les arques
municipals.
Si s’optés per la canalització fins a la que s’està construint a Sant Jaume, tenen intenció de passar
una canalització per a aigua potable, per tal d’aprofitar i compartir els excedents d’aigua, si fora
necessari.
El Sr. Gelis, recorda que en un Ple anterior volia comunicar l’oferiment del Sr. Santi Reixach, des
del Consell Comarcal, per col·laborar en qualsevol tema que sigui d’interès de l’Ajuntament, i en
descuidar-se’n, ho va fer saber a la secretària perquè ho comuniqués.
El Sr. alcalde diu que agraeix totes les col·laboracions i que es tindrà en compte
També constata que des de fa alguns dies, les clavegueres fan molta pudor.
El Sr. alcalde respon que ho farà controlar per la brigada per si es pot solucionar.
També s’interessa com es controlen els pàrquings de la Ctra. d’Olot, perquè veu vehicles
estacionats en zones que no estan permeses.
El Sr. alcalde diu que estan buscant les pilones més adequades per evitar aquests estacionaments
que comporten un perill per als demés conductors i per als vianants.
El Sr. Balés intervé dient que just aquest cap de setmana vinent assistiran a una fira “municipalia”
que es fa cada 2 anys a Lleida, dedicada a material per als Ajuntaments..
També diu que el mirall del carrer Pau Casals s’ha mogut i ara mateix no serveix per a res.
El Sr. alcalde diu que el farà revisar.
I diu si seria possible que la Llar d’infants donés el calendari escolar abans o bé el primer dia de
curs. I si s’allargarà l’hora de servei.
El Sr. alcalde diu que n’ha parlat amb la directora de la Llar i que té dificultats per fixar-lo abans.
Però que ho procurarà per al proper curs. Quan allargar l’hora de servei, dependrà que pugui
créixer el nombre d’usuaris i tornar a contractar la mitja jornada d’una educadora més.
Mentrestant no s’hi pot fer més.
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El Sr. Gelis diu que a l’edifici on era abans el Museu de l’embotit - Can Sala- se li està esfondrant
el sostre. Que es vigili perquè ningú prengui mal.
El Sr. alcalde diu que ja ha estat parlant amb el propietari i que la seva intenció seria vendre-ho a
l’Ajuntament. Interessaria comprar-ho, perquè seria un oportunitat ideal per obrir un accés al nucli
antic, però la situació econòmica actual no permet cap despesa extraordinària.

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 que la signen.
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