ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 7)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 17 de novembre
de 2015, s'ha dut a terme la sessió extraordinària en primera convocatòria. L'ha presidit
l'alcalde-president Sr. Miquel Reverter Tres. Hi han assistit els regidors Sr. Fidel Balés
Juanola, Srta. Helena Coll Vila, Sr. Francesc Reixach i Planella, Sr. Roger Santaló Puig, Srta.
Jasmina Pujolar Font, Sr. Joan Prada Pujolar i Sr. Xavier Gelis Pujolar. Excusa l’absència la
regidora Sra. Bàrbara Asencio Serret
Ha actuat com a secretària la Sra. Anna M. Serra i Rovira, que autoritza aquesta acta seguint
l'ordre del dia de la convocatòria.
Abans de començar a tractar l’ordre del dia d’aquest Ple, el Sr. alcalde demana l’avenia per
oficialitzar el manifest que l’Ajuntament va llegir el dissabte passat, a rel dels greus atemptats
a França.
El Ple s’hi avé; El Sr. alcalde llegeix el text, que diu:
“El poble de Castellfollit de la Roca, amb el seu Ajuntament al capdavant, condemna
enèrgicament els atemptats perpetrats a París ahir divendres, alhora que es solidaritza amb
les víctimes, els seus familiars i els amics més propers amb qui comparteix el seu dolor.
En moments com aquests és quan tots ens sentim vulnerables i és en moments com aquests que
tots ens hem de sensibilitzar, si cal encara més, en favor de la igualtat, la llibertat i la
solidaritat entre tots els homes i dones i entre tots els pobles del món.
En moments com aquests ens venen al cap cares i noms de persones que coneixem que han
pogut ser víctimes o poden haver estat molt relacionades amb elles. Per això, el poble de
Castellfollit de la Roca i el seu Ajuntament, també se li remou en el seu cor i en el seu
pensament el dolor, la impotència i la tristor que senten hores d’ara els veïns de Pià, al
Rosselló, localitat amb la qual el nostre municipi hi està agermanat.
Per les víctimes innocents, per Pià, per França i pels drets i llibertats de tothom: Visca la pau
i la democràcia”
Aquest manifest es traslladarà a les autoritats de Pià, poble amb el qual Castellfollit se la Roca
hi està agermanat.
I seguidament, es passa a tractar l’ordre del dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcalde saluda i dóna la benvinguda als assistents al Ple.
Abans d’iniciar l’ordre del dia diu que no s’ha passat prèviament còpia de l’esborrany de l’acta
del Ple anterior, i que es pot llegir íntegrament ara o bé deixar-la pendent per al proper Ple.
El Ple unànimement s’avé a posposar-la fins el proper Ple.

2.- DESPATX D’OFICI
El Sr. alcalde dóna compte de les gestions més destacades durant aquests últims dies:
La Directora General de polítiques ambientals de la Generalitat de Catalunya Sra. Marta
Subirà i Roca, conjuntament amb tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, varen efectuar una visita a Castellfollit i li varen exposar els problemes més severs
que pateix el municipi quan a conservació i manteniment de la Cinglera.
D’aquesta trobada en sortí la proposta de redactar un pla especial de conservació de la cinglera
basàltica amb implicació de la Direcció general, el Parc Natural i l’Ajuntament, i aportar
recursos perquè puguin fer-s’hi les actuacions necessàries més immediates i una planificació
per etapes de millora i conservació.
La setmana passada havia de venir a Castellfollit la Consellera de Governació, Honorable Sra.
Meritxell Borràs, però per agenda del Parlament català li va estar impossible.
Avui mateix han trucat per concretar la visita, per al proper dia 25 de novembre.
També informa que ha demanat una visita a la Direcció General d’Administració Local per tal
de parlar amb el Cap del programa Feder, al qual l’Ajuntament de Castellfollit hi té presentat
el projecte “Castellfollit de la Roca, porta d’entrada al Parc Natural de la Zona Volcànica” i
que s’ha de justificar a 31-12-2015.
Com que hi ha hagut projectes que han estat molt dificultosos de justificar, i els auditors del
programa no defineixen de manera entenedora les justificacions per admetre o no els
documents presentats per l’Ajuntament, voldria aclariments i concrecions per tancar-ho amb
seguretat.
El Sr. Gelis demana si el projecte de la “Planta Europa” es podrà justificar.
El Sr. Reverter respon que és impossible, per temps i per consignació pressupostària, i que ja
es descarta presentar-lo.

3.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD A UN NOTARI PERQUÈ AIXEQUI UNA ACTA
NOTARIAL DE L’ESTAT DE LES OBRES DE L’EDIFICI DEL NOU AJUNTAMENT
Atès que el projecte del nou Ajuntament ha estat una obra de difícil gestió, retardada per un
contenciós judicial i en aquest temps l’empresa adjudicatària va fer fallida, cosa que ha
comportat no haver pogut acabar l’execució del projecte i de la necessitat de redactar-ne un de
nou per tal d’adjudicar la resta d’obres pendents.
I per tal que la Corporació municipal tingui una constància de la realitat de l’estat actual de
les obres de l’edifici de l’Ajuntament, el Sr. alcalde proposa al Ple:
Demanar una acta notarial que constati la realitat de l’estat de l’edifici del nou Ajuntament.
El Ple ho aprova per unanimitat.

4.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE AMB ADD BAILO-RULL, DE
SERVEIS DE REDACCIÓ I DIRECCIÓ D’OBRES DEL PROJECTE DEL NOU
AJUNTAMENT
Antecedents:
Vist el contracte de consultoria i assistència tècnica signat en data 10 d’abril de 2006 entre
l’Ajuntament i l’empresa ADD BAILO-RULL S.L. representada per la Sra. Rosa Rull Bertran,
per a la redacció del projecte bàsic i executiu de les obres de construcció del nou ajuntament
de Castellfollit de la Roca.
Vist que l’objecte del contracte era l’encàrrec professional corresponent a les obres
d’edificació del nou Ajuntament de Castellfollit de la Roca que incloïa:
-

Projecte Bàsic i Executiu.
Direcció de les obres d’arquitecte.
Direcció de les obres d’arquitecte tècnic.
Programa de control de qualitat.
Estudi i coordinació de seguretat de projecte i obra.
Projecte d’instal·lacions.
Documentació final d’obra i plànols “As Built”

Vist que l’empresa ADD BAILO-RULL S.L. en virtut del disposat a l’article 36 del Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, en data 11 d’octubre de 2006 va constituir amb la Caixa
d’Arquitectes una fiança definitiva en concepte de l’adjudicació del contracte de consultoria i
assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu de les obres de construcció
del nou ajuntament de Castellfollit de la Roca, la direcció facultativa de les obres d’arquitecte i
la intervenció dels seus col·laboradors professionals, per import de 2.593,11 euros.
Vist que en data 4 de febrer de 2008 per acord de Ple es va adjudicar a favor de l’empresa
COEMPCO S.A. el contracte de les obres de la 1ª fase de l’Ajuntament de Castellfollit de la
Roca per un import de 782.761,94 euros.
Vist que les obres d’aquesta fase es van recepcionar el 20 de gener de 2011, data en la qual va
començar a comptar el termini de garantia que l’empresa va presentar que era de 5 anys. La
garantia definitiva es va prestar mitjançant aval del Banc Santander, S.A. de data 19 de febrer
de 2008 i un import de 31.310,48 euros.
Vist que en data 13 d’octubre de 2009 per acord de Ple es va adjudicar a favor de l’empresa
COEMPCO S.A. el contracte de les obres de la 2ª fase de l’Ajuntament per un import de
423.277,30 euros, contracte que es va formalitzar en data 30 de novembre de 2009. En data 2
de desembre de 2009 es va constituir la garantia definitiva del contracte mitjançant un aval de
la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, actualment Bankia, per
import de 18.244,71 euros.

Vist que en data 15 de març del 2012 el Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona va declarar el
concurs de creditors de l’empresa COEMPCO, S.A., empresa que realitzava les obres del
projecte de la 2ª fase de l’Ajuntament.
Atès que la declaració de concurs i, en tot cas, l'obertura de la fase de liquidació, donen lloc a
la resolució del contracte, l’Ajuntament necessita resoldre el contracte i que la direcció
facultativa de l’ obra faci una recepció parcial de les obres.
Vist que l’Ajuntament s’ha intentat posar en contacte reiterades vegades amb la Sra. Rosa Rull
encarregada de la direcció facultativa de l’obra, per tal de poder fer una liquidació final de l’
obra i fer un certificat final d’obra i una recepció parcial de l’obra.
Vist que en data 16 d’octubre de 2015 en un últim intent de poder contactar amb la Sra. Rosa
Rull Bertran, l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, atesa la importància i la gran
repercussió econòmica que té aquest projecte, li va enviar un burofax citant-la en el Consell
Comarcal de la Garrotxa el passat dia 23 d’octubre de 2015 a les 10 hores advertint-la que en
cas de no confirmar assistència ni presentar-se, l’Ajuntament es reservava el dret d’emprendre
les accions que consideres oportunes.
Fonaments jurídics
Vista la disposició transitòria primera apartat 2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, i del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els contractes administratius
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquestes Lleis es regeixen, quant als seus
efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa
anterior.
Atès que entre les obligacions que figuraven en el contracte signat en data 10 d’abril de 2006,
la Sra. Rosa Rull Bertran ostentava, entre d’altres, la direcció facultativa de l’obra, l’obligació
de controlar, la de coordinar la documentació final d’obra i la d’emetre el certificat final
d’obra.
Vist que en aquest cas ens trobem davant d’una causa de resolució del contracte, consistent en
l'incompliment de les obligacions contractuals essencials que es troba inclosa a l'article 111
lletra g) del Text Refós de la Llei de Contractes de les administracions públiques, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
Vist el procediment a seguir per a resoldre aquest contracte de consultoria i assistència tècnica
establert a l’article 109 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, una vegada
incoat el procediment, es realitzarà tràmit d'audiència en el qual s'instarà al contractista i, a
l’avalista com a part interessada en els procediments que afectin a les garanties, en el cas que
es proposi la confiscació de la garantia, i perquè realitzin al·legacions i presentin els
documents que considerin pertinents, per termini de deu dies naturals.

Atès el citat anteriorment i el contingut de l’informe de secretaria de data 11 de novembre de
2015, es proposa al Ple l’adopció d’aquests
Acords:
PRIMER.- Incoar expedient per la resolució del contracte de consultoria i assistència tècnica
amb l’empresa ADD BAILO-RULL S.L. representada per la Sra. Rosa Rull Bertran, per
incompliment del contracte, el que comportaria la corresponent confiscació de la garantia i
el rescabalament de danys i perjudicis, si els hagués, i no fos suficient la citada garantia.
SEGON.- Donar audiència a l’empresa ADD BAILO-RULL S.L, representada per la Sra.
Rosa Rull Bertran, per un termini de deu dies naturals des de la notificació d'aquesta
resolució.
TERCER.- Donar audiència a l’avalista o asseguradora, Caja de Arquitectos S. Coop. De
Crédito, pel mateix termini de deu dies naturals, a l'efecte que presentin les al·legacions i
documents que considerin convenients.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.

5.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE
DEL NOU AJUNTAMENT, AMB COEMPCO SL
Antecedents:
Vist que en data 4 de febrer de 2008 per acord de Ple es va adjudicar a favor de l’empresa
COEMPCO S.A. el contracte de les obres de la 1ª fase de l’Ajuntament de Castellfollit de la
Roca per un import de 782.761,94 euros.
Vist que en data 19 de febrer de 2008 l’empresa COEMPCO S.A. va constituir la garantia
definitiva d’aquest contracte mitjançant aval del Banc Santander, S.A. de data 19 de febrer de
2008 i un import de 31.310,48 euros.
Vist que en data 5 de març de 2008 es va formalitzar el contracte de les obres de la 1ª fase de
l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca entre aquest i l’empresa COEMPCO S.A., les quals es
van recepcionar el 20 de gener de 2011, data en la qual va començar a comptar el termini de
garantia que l’empresa va presentar que era de 5 anys.
Vist que en data 13 d’octubre de 2009 per acord de Ple es va adjudicar a favor de l’empresa
COEMPCO S.A. el contracte de les obres de la 2ª fase de l’Ajuntament per un import de
423.277,30 euros, contracte que es va formalitzar en data 30 de novembre de 2009.
Vist que en data 2 de desembre de 2009 es va constituir per l’empresa COEMPCO S.A. la
garantia definitiva del contracte mitjançant un aval de la CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE MADRID per import de 18.244,71 euros.
Vist que en data 4/1/2010 es va iniciar l’execució de les obres, amb un termini de finalització
previst en 5 mesos.

Vist que en data 15 de març del 2012 el Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona va declarar el
concurs de creditors de l’empresa COEMPCO, S.A., empresa que realitzava les obres del
projecte de la 2ª fase de l’Ajuntament, sense que s’hagués acabat el projecte adjudicat.
Vist que en data 26 d’abril de 2012 es va publicar en el BOE núm. 100 l’edicte que donava
publicitat a l’auto de declaració de concurs voluntari. En aquest auto es designava com a
administrador concursal de la mercantil a la Societat Personal ADM, Corporación Concursal
S.L.P.
Vist que en data 4 de febrer de 2013 es va resoldre mitjançant auto l’obertura de la fase de
liquidació de la mercantil COEMPCO S.A..
Atès que la declaració de concurs i, en tot cas, l'obertura de la fase de liquidació, donen lloc a
la resolució del contracte, l’Ajuntament necessita resoldre el contracte i que la direcció
facultativa de l’ obra faci una recepció parcial de les obres.
Vist que l’Ajuntament s’ha intentat posar en contacte reiterades vegades amb la Sra. Rosa Rull
encarregada de la direcció facultativa de l’obra, per tal de poder fer una liquidació final de l’
obra i fer un certificat final d’obra i una recepció parcial de l’obra.
Vist que en data 16 d’octubre de 2015 en un últim intent de poder contactar amb la Sra. Rosa
Rull Bertran, l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, atesa la importància i la gran
repercussió econòmica que té aquest projecte, li va enviar un burofax citant-la en el Consell
Comarcal de la Garrotxa el passat dia 23 d’octubre de 2015 a les 10 hores advertint-la que en
cas de no confirmar assistència ni presentar-se, l’Ajuntament es reservava el dret d’emprendre
les accions que consideres oportunes.
Vist que l’Ajuntament té previst incoar un expedient per resoldre el contracte de direcció
facultativa de l’obra per tal que es pugui fer una liquidació final de l’obra i fer un certificat
final d’obra i una recepció parcial de l’obra.
Fonaments jurídics:
Vista la disposició transitòria primera apartat 2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els
contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei es
regeixen, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de
pròrrogues, per la normativa anterior.
Vist que d’acord amb l’apartat b) de l'article 206 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, la declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol
altre procediment és una causa de resolució del contracte.
Vist que d’acord amb l’article 207.1, la resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de
contractació, d'ofici o a instància del contractista, si escau, seguint el procediment que en les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei s'estableixi.

Atès l’apartat 2 del mateix article, la declaració d'insolvència en qualsevol procediment i, en
cas de concurs, l'obertura de la fase de liquidació, sempre donen lloc a la resolució del
contracte.
Vist el procediment per a resoldre aquest contracte d’obres d’acord amb l'article 109 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, una vegada incoat el procediment, es realitzarà
tràmit d'audiència en el qual s'instarà al contractista i, a l’avalista com a part interessada en els
procediments que afectin a les garanties, en el cas que es proposi la confiscació de la garantia,
i perquè realitzin al·legacions i presentin els documents que considerin pertinents, per termini
de deu dies naturals.
Atès el citat anteriorment i el contingut de l’informe de secretaria de data 13 de novembre de
2015, es proposa al Ple l’adopció d’aquests
Acords:
PRIMER.- Incoar expedient per la resolució del contracte d’obres amb l’empresa COEMPCO
S.A, d’acord amb l’article 206 apartat b) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, el que comportarà la corresponent confiscació de la garantia i el
rescabalament de danys i perjudicis, si els hagués, i no fos suficient la citada garantia.
SEGON.- De conformitat amb l’article 222.1 de la Llei 30/2007, la resolució del contracte
donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres realitzades d'acord amb
el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària
la citació d'aquest, en el domicili que figuri en l'expedient de contractació, per a la seva
assistència a l'acte de comprovació i medició.
TERCER.- Donar audiència al contractista, en aquest cas a l’administrador concursal, Societat
Personal ADM, Corporación Concursal S.L.P , per un termini de deu dies naturals des de la
notificació d'aquesta resolució.
QUART.- Donar audiència a l’avalista o asseguradora, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, actualment BANKIA, pel mateix termini de deu dies, a l'efecte de que presentin les
al·legacions i documents que considerin convenients.
CINQUÈ.- Que una vegada realitzades les al·legacions s'emeti informe de la Direcció d'Obra i
dels Serveis Tècnics Municipals sobre les mateixes, així mateix, que es realitzi informe
d'Intervenció i de Secretaria sobre la resolució del contracte.
El Ple ho aprova per unanimitat.

6.- PROPOSTA D’ENCÀRREC DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES
D’ACABAMENT DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT
Antecedents:
Atès que les obres del nou ajuntament de Castellfollit de la Roca s’han vist alterades per un
contenciós que va paralitzar la seva execució fins que ha estat resolt.

Atès que durant el temps d’espera l’empresa adjudicatària, Coempco SL, ha fet fallida i
actualment està en fase de liquidació pels administradors concursals.
Atès que la direcció de les obres, ADD Bailo-Rull SL, s’ha desinteressat reiteradament en
continuar controlant el projecte.
I després de diversos intents frustrats per part de l’Ajuntament, de contactar i acordar amb la
Sra. Rosa Rull , representant d’ ADD Bailo- Rull, SL, l’acabament del projecte.
Sabent que la Sra. Rosa Rull ha donat la conformitat verbal referent a que siguin els tècnics
del Consell Comarcal de la Garrotxa els que redactin el projecte de la part que falta per acabar
l’edifici.
Proposta:
PRIMER.- Encarregar als Serveis Tècnics del Consell Comarcal la redacció i la direcció del
projecte de les obres que són necessàries per acabar l’edifici del nou Ajuntament, per tal
que sigui apte per lliurar a l’ús públic, i complir així amb un dels requisits exigits per la
normativa de subvencions del PUOSC.
SEGON.- Demanar la màxima celeritat als Serveis tècnics del Consell Comarcal en la
redacció del projecte d’acabar les obres del nou Ajuntament, perquè es pugui justificar en
els terminis previstos.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.

7.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ PERQUÈ CANVIÏ EL DESTÍ
DE LA SUBVENCIÓ PEL PROJECTE DE REBAIXAR UNA PLANTA DE
L’EDIFICI DEL NOU AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA, PER UN
PROJECTE D’ULTIMAR LES OBRES PENDENTS DE L’EDIFICI
Antecedents:
Atès que la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca una
subvenció de 70.000€ dintre el PUOSC, programa específic 2016, sol·licitat inicialment per
rebaixar una planta de l’edifici del nou Ajuntament, per mandat d’una sentència del Tribunal
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona sobre el recurs judicial ordinari 793/07.
Atès que el mateix Tribunal, el 26/01/2015 va dictar una interlocutòria d’arxivament de la
sentència esmentada després d’admetre un conveni entre les parts litigants, mitjançant el qual
la part actora renunciava al compliment de la sentència.
Ara doncs l’Ajuntament vol acabar les obres del projecte inicial, amb el condicionament afegit
que durant aquest període llarg de temps de litigis, l’empresa que tenia adjudicades les obres
de l’edifici del nou Ajuntament ha fet fallida.
Proposta:

PRIMER.- Demanar a Assistència i Cooperació de la Diputació de Girona que mantingui la
subvenció atorgada per al 2016 i tingui a bé canviar el destí inicial de la subvenció de
70.000€ per rebaixar una planta de l’edifici, per al projecte d’acabar el mateix edifici del
nou ajuntament.
SEGON.- Constatar que en aquest mateix Ple es sol·licita al Consell Comarcal, àrea
d’Urbanisme, que redacti el projecte d’obres per acabar l’edifici del nou ajuntament.
El Ple hi està d’acord i s’aprova la proposta per unanimitat.

8.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL 2015
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient 2/2015, de modificació de crèdits
del Pressupost Municipal de 2015 per suplement i habilitació de crèdits.
Vist l’informe emès per Secretaria -intervenció.
El Sr. alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient 2/2015, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de
2015, segons el següent detall:
CRÈDITS EN AUGMENT:
A) SUMPLEMENT DE CRÈDITS :
CRÈDITS EN AUGMENT:
APLICACIÓ
PRESSUP.

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
ACTUAL

CONSIGNACIÓ
D EFINITIVA

01.920.12103

Altres complements

26.171,02

1.510,35

27.681,37

01.1531.13000

49.946,64

1.016,72

50.963,36

67.574,87

1.618,77

69.193,64

01.3321.13000

Retribucions personal laboral brigada
Retribucions personal guarderia i serveis
escolars
Retribucions personal oficines i biblioteca

12.389,35

224,73

12.614,08

01.920.13000

Retribucions personal laboral administració

54.438,34

857,12

55.295,46

01.323.13000

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

A) HABILITACIÓ DE CRÈDITS:
1.

SUPLEMENT

ORDINARIS:

5.227,69

APLICACIÓ
PRESSUP.

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
ACTUAL

01.011.91116.01 Amortització préstec PSF 2014-2019

0,00

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDITS ORDINARIS

2.

HABILITACIÓ

CONSIGNACIÓ
DEFIN ITIVA

7.056,14

7.056,14

7.056,14

EXTRAORDINARIS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

CONCEPTE

CO NSIGNACIÓ
ACTUAL

HABILITACIÓ

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

01.133.61900

Ordenació del trànsit i estacionament

0,00

13.018,27

13.018,27

01.165.63300

Actuacions PAES 2015 (enllumenat)

0,00

14.157,00

14.157,00

Adequació església vella
Millora nucli antic de Castellfollit

0,00

10.368,49

10.368,49

0,00

5.072,99

5.072,99

01.336.68200
01.336.68201

TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT

42.616,75

54.900,58€

ORIGEN DELS FONS:
A) NOUS O MAJORS INGRESSOS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONCEPTE

NOUS I/O
M AJORS

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

01.39190

Costes

0,00

2.900,00

2.900,00

01.75050

Subvenció DG Turisme Ga rrotxa terra de volcans,
cultura i identitat

0,00

7.720,74

7.720,74

01.76101

Subvenció PEIS 2015

0,00

11.716,44

11.716,44

01.91301

Operació crèdit PSF 2014-2019

0,00

59.954,40

59.954,40

TOTAL NOU S O MAJORS INGRESSOS

82.291,58

B) BAIXA DE DESPESES:
APLICACIÓ PRESSUP.

01.920.52000

CONCEPTE

Fons de contingència

TOTAL BAIXA DE D ES PESES

TOTAL ORIGEN DELS FONS

CONSIGNACIÓ
INICIAL

41.209,03

BAIXA

32.563,40

32.563,40

114.854,98€

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

8.645,63

SEGON.- Aprovar la modificació del Pla Financer de les Inversions que aquesta modificació
pressupostària comportarà.
TERCER.- 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.
QUART.- Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions, s’entendrà
aprovat definitivament.
El Ple ho aprova per unanimitat

9.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DEL PAGAMENT D’UN 26% DE LA PAGA
DE NADAL 2012, DELS DIES DE VACANCES I D’ASSUMPTES PROPIS
RECUPERABLES DELS TREBALLADORS DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I
ALTRES REGULARITZACIONS.
Atès que en la Disposició Addicional Desena - Segona de la Llei 36/201, de Pressupostos de
l’Estat per al 2015, preveu la recuperació de les quantitats corresponents a la paga de Nadal
de 2012.
Atès que el Real Decret – llei 10/2015, d’ 11 de setembre, pel qual s’atorguen crèdits
extraordinaris i suplements al Pressupost de l’Estat de 2015 i s’adopten altres mesures en
matèria de l’ocupació pública i d’estímul a l’economia, en l’article 1 i següents es concreta la
recuperació parcial de la paga extra de Nadal 2012 corresponent a 48 dies o dies proporcionals
al còmput de dies treballats.
També preveu la recuperació de dies de permisos del personal de l’Administració Pública,
passant de 5 a 6 dies d’ assumptes particulars per any, i afegir 2 dies més al complir el sisè
trienni i a partir del vuitè trienni, un dia més per cada trienni complert.
També preveu la recuperació de dies addicionals de vacances per antiguitat fins a un màxim de
4 dies, segons s’indica a continuació:
Quinze anys de servei: 23 dies hàbils
Vint anys de servei: 24 dies hàbils
Vint-i-cinc anys de servei: 25 dies hàbils
Trenta anys o més de servei 26 dies hàbils
El calendari laboral caldrà adaptar-lo a cada treballador, comptant la jornada laboral de 7 hores
30 minuts, que si es fan les hores seguides, està previst un descans de 20 minuts diaris.
El Sr. alcalde proposa al Ple l’aprovació de la part establerta de la paga de Nadal 2012 i
restablir els dies de vacances i d’assumptes propis addicionals previstos en la normativa vigent
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat

I no havent-hi més assumptes de l’ordre del dia per tractar, el president agraeix l’assistència
dels presents i 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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