ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 8)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 23 de novembre de
2015, s'ha dut a terme la sessió extraordinària en primera convocatòria. L'ha presidit l'alcaldepresident 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.
I seguidament, el Sr. alcalde proposa al Ple iniciar l’Ordre del dia pel punt mún. 3 perquè el Sr.
Ivan Bea, que porta digitalitzat el cens electoral, pugui fer el sorteig i anar-se’n.
Tots s’hi avenen.

3.- SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, PROPER 20 DE DESEMBRE
Amb motiu de les properes Eleccions de l’Estat previstes per al 20 de desembre, l’Ajuntament ha
d’efectuar el sorteig dels membres de les meses electorals. Com es ve fent últimament, el Consell
Comarcal s’ha ofert a fer el sorteig electrònic mitjançant la utilització d’un programa informàtic
que el fa aleatòriament sobre el cens electoral vigent.
El Ple s’hi avé, i es procedeix a efectuar el sorteig.
El resultat ha estat:
TITULARS
PRESIDENT
1r VOCAL
2n VOCAL

Antonio Morales Pastor
David Turón Pineda
Maria Teresa Corcoy Coma

SUPLENTS
Primer de PRESIDENT
Segon de PRESIDENT

Joan Marchante Juanola
Juan Antonio Lopez Pinto

Primer de 1r VOCAL
Segon de 1r VOCAL

Jordi Pujolar Agustí
Antoni Pujol Casalprim

Primer de 2n VOCAL
Segon de 2n VOCAL

Judit Priego Miró
Anicet Fàbrega Quintana

I el Ple aprova el resultat del sorteig per unanimitat.

Tot seguit es continua el Ple pel primer punt de l’ordre del dia establert.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcalde saluda i dóna la benvinguda als assistents al Ple.
Havent-se passat prèviament una còpia de l’esborrany de l’acta del Ple anterior a cada regidor, la
troben conforme i l’aproven per unanimitat.

2.- DESPATX D’OFICI
El Sr. alcalde dóna compte de les gestions més destacades durant aquests últims dies:
S’ha confirmat la visita a Castellfollit de la Consellera de Governació, Honorable Sra. Meritxell
Borràs per al proper dimecres a la tarda. Convida als regidors que vulguin a assistir a la visita.

4.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL SERVEI DE JOVENTUT DEL CCG I AL PROJECTE
TÈCNIC DE JOVENTUT I L’ANNEX I PEL PERÍODE 2016-2019
Atesa la convocatòria d’un nou quadrienni per obtenir els serveis i l’ajut per un Projecte de
Tècnic compartit de Joventut per al període 2016/2019, que organitza el Consell Comarcal de la
Garrotxa i que l’Ajuntament de Castellfollit hi està adherit des de fa anys.
El tècnic de Joventut ha redactat el corresponent Projecte amb els objectius previstos per als
propers 4 anys i es proposa al Ple de la Corporació l’adhesió al Pla.
Després d’un breu intercanvi de parers, el Ple, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Adherir-se al servei del Tècnic compartit de Joventut, d’acord amb el projecte
actualitzat i l’annex I, per al període 2016/2019.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa, àrea de Joventut
TERCER.- Designar com a mediadora entre l’Ajuntament i els serveis de Joventut, a Jasmina
Pujolar Font.
Intervé el Sr. Gelis, demanant perquè segueixen amb el mateix projecte i en concret, amb el
mateix dinamitzador de joventut de l’equip de govern anterior, quan des de l’oposició en la
legislatura anterior se l’havia qüestionat reiteradament, i també a la tècnica de Joventut
El Sr. Fidel Balés contesta que el que s’havia demanat des l’oposició era el per què del canvi de
dinamitzador. I que si li consta alguna cosa més, que busqui la informació i contrastaran.
El Sr. Gelis diu que potser no consta en acta la precisió dels comentaris, però com que ell n’era el
responsable des de l’Ajuntament recorda les qüestions plantejades.
El Sr. Reverter respon que el projecte no es qüestionava, en tot cas el dinamitzador juvenil, però
que de moment i vist de més a prop, es té tota la informació i els sembla correcte el treball que
porten a terme.
El Sr. Gelis diu que quan formava part de l’equip de govern no s’havia estat mai d’informar sobre
els temes que ell portava i molt menys si se li demanava.

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