ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 9)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 15 de desembre 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, Sra.
Bàrbara Asencio i Serret, Sr. Francesc Reixach i Planella, Sr. Roger Santaló Puig, Srta. Jasmina
Pujolar Font, Sr. Xavier Gelis Pujolar i Sr. Joan Prada Pujolar. Excusa l’absència la regidora
Srta. Helena Coll Vila.
Ha actuat com a secretària la Sra. Anna M. Serra i Rovira, que autoritza aquesta acta seguint
l'ordre del dia de la convocatòria.
Seguidament, el Sr. alcalde proposa al Ple iniciar l’Ordre del dia, demanant al Ple si hi ha cap
inconvenient d’ incloure un punt d’urgència, per la documentació que han aconsellat presentar
abans d’acabar l’any, en la visita efectuada avui al matí a la DG d’Administració Local, per
tancar el projecte Feder.
El Ple manifesta conformitat i el Sr. alcalde proposa introduir-lo després del punt 2 “Despatx
d’ofici”
Tots s’hi avenen.

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 dels esborranys de dues actes de plens anteriors, la
secretària s’ha adonat que no va fer constar l’absència de la Regidora Sra. Asencio, per la qual
cosa es rectificarà aquest error.
El Ple s’hi avé.
També es qüestiona, per part del regidor Sr. Gelis, que en el tractament del punt 4 de l’ordre del
Ple de data 23/11/2015, referent al conveni de joventut entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal,
en el redactat s’anomena “el monitor” quan es parlava del dinamitzador, i també, en la discussió
que va sorgir, no consta en acta que ell va dir que, l’actual equip de govern, des de l’oposició,
qüestionava també la tècnica de Joventut del Consell Comarcal.
El Sr. Balés intervé, i s’inicia un debat entre què havia dit un i l’altre, fins que l’alcalde demana
pau i es tanca la discussió.
L’esborrany de l’acta del Ple de data 17/11/15, el troben conforme i s’aprova per unanimitat. El
de data 23/11/2015 s’aprova i se signarà quan s’hi hagin corregit els errors.

2.- DESPATX D’OFICI
Gestions i informació
El Sr. alcalde informa que ja s’ha iniciat l’assessorament gratuït convingut amb Xaloc,
inicialment ve una persona per ajudar en temes de comptabilitat i programari de Xaloc. D’entrada
vindrà periòdicament cada 15 dies.
I espera que properament pugui incorporar-se una persona, com a secretari/secretària
d’acompanyament
Aquest assessorament s’ha demanat, primerament perquè és gratuït, i després, perquè
progressivament vagi minorant el cost de l’assessorament de l’economista, Sr. Miquel Puig.
També informa que s’ha previst celebrar el sopar de Nadal que l’Ajuntament organitza amb tots
els treballadors municipals per al proper dia 23, al qual convida a tots els regidors que puguin o
vulguin acompanyar.
Registre d’entrada
El Sr. alcalde dóna compte de la documentació que ha arribat a l'alcaldia des de l’últim Ple
ordinari fins al dia d’avui. Després d’efectuar aclariments a preguntes dels regidors, el Ple en
queda assabentat. (S’arxiva la relació dels documents com a Annex I d’aquesta acta).
Es dona compte dels següents decrets de l'alcaldia, que el Ple, per unanimitat ratifica:
- Decret de data 31/10/2015 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils set embre) ..................................................... 6,69 euros
- Solred (Carburant màquines i vehicles brigada setembre) .................... 171,70 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina octubre) ............................... 35,09 euros
- Telefònica (Aportació setembre) ........................................................... 454,02 euros
- Telefònica Mòviles (Telèf. mòbils polítics i brigada juliol-agost)........ 133,04 euros
- Gestoria Girgas (juliol).......................................................................... 255,99 euros
- Ascensors Serra (CCC) ......................................................................... 300,31 euros
- Ascensors Serra (dispensari) ................................................................. 296,64 euros
- Bassols (EP ptge. Cingle juliol-setembre)............................................. 245,01 euros
- Bassols (EP Pl. Filadores juliol-setembre) ............................................ 130,44 euros
- Bassols (Enllumenat CCC juliol-setembre) .......................................... 536,85 euros
- Bassols (Enllumenat piscina mpal. juliol-setembre) .......................... 1.539,69 euros
- Bassols (EP c/M. Ferrarons juliol-setembre) ........................................ 174,94 euros
- Bassols (Enllumenat escola juliol-setembre) ........................................ 342,91 euros
- Bassols (Enllumenat escola juliol-setembre) ........................................ 151,33 euros
- Bassols (EP pl. Catalunya juliol-setembre) ........................................... 146,71 euros
- Bassols (EP cinglera juliol-setembre) ................................................... 155,27 euros
- Bassols (EP c/ Pau Casals davant 21 juliol-setembre) ............................ 83,44 euros
- Bassols (Enllumenat dispensari juliol-setembre) .................................. 209,21 euros
- Bassols (Enllumenat guarderia juliol-setembre) .................................... 82,47 euros
- Bassols (Enllumenat Església-Museu juliol-setembre) ......................... 210,25 euros
- Bassols (EP ctra. d’Olot juliol-setembre) .............................................. 217,20 euros
- Bassols (EP c/ Pau Casals juliol-setembre) ............................................. 39,76 euros
- Bassols (EP ctra. d’Olot a Girona juliol-setembre) ................................. 47,27 euros
- Bassols (EP pl. Gegants juliol-setembre) ................................................ 75,32 euros

-

Bassols (EP travessera juliol-setembre) ................................................ 429,54 euros
Bassols (Enllumenat of. mpals. juliol-setembre) .................................. 152,74 euros
Catalana Occident (Assegurança RC ajuntament) ............................. 1.741,81 euros
Catalana Occident (Assegurança escombradora) .................................. 624,30 euros
Sorea (canvis nom 3r trim. 2015) ............................................................ 13,65 euros
ACA (Cànon aigua 3r trim. 2015) .................................................... 12.590,83 euros
TOTAL........................................................................................21.594,42 euros

- Decret de data 03/11/2015 que adjudica a l’empresa Introsoft, SL la compra d’un ordinador per
a les oficines municipals.
- Decret de data 04/11/2015 que autoritza utilitzar el CCC el dia 14 de novembre de 2015, per
celebrar una festa.
- Decret de data 12/11/2015 que acorda destinar l’aportació de 13.566,61€ en concepte de serveis
supramunicipals, corresponents al Fons de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya 2015,
al Consorci de Serveis Socials de la comarca de la Garrotxa.
- Decret de data 12/11/2015 incoant expedient de concessió de crèdit extraordinari i habilitació de
crèdits.
- Decret de data 19/11/2015 que autoritza utilitzar el CCC el dia 21 de novembre de 2015, per
celebrar una festa.
- Decret de data 18/11/2015 que autoritza netejar el paviment i col·locar nou paviment a la
terrassa de la casa situada al c/Pau Casals, 7.
- Decret de data 18/11/2015 que autoritza a reparar desperfectes a la teulada de la casa situada a
la ctra. de Girona, 46.
- Decret de data 18/11/2015 que autoritza netejar la canalera del teulat i substituir teules
deteriorades a la casa situada al c/Major, 36.
- Decret de data 25/11/2015 que autoritza donar de baixa el comptador d'aigua de l'habitatge
situat al c/ Dr. Flèming, 14, 1r.
- Decret de data 27/11/2015 que accepta la subvenció concedida dins la Campanya del Pla a
l'Acció 2015 per a la substitució de 40 punts de llum del barri vell.
- Decret de data 30/11/2015 demanant a Xaloc una bestreta mensual de la previsió de la
recaptació dels diferents ingressos corresponents al nostre ajuntament al llarg del 2016.
- Decret de data 30/11/2015 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils octubre)......................................................... 4,86 euros
- Telefònica (Aportació octubre) ............................................................. 454,02 euros
- Telefònica Mòviles (Telèf. mòbils polítics i brigada agost-set.)........... 133,04 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina novembre) ........................... 35,09 euros
- Solred (Carburant vehicle brigada octubre) ............................................ 95,00 euros
TOTAL.............................................................................................922,88 euros
- Decret de data 04/12/2015 que aprova la liquidació de Sorea, corresponent a les facturació del
3r trimestre de 2015, referent a la gestió del servei d’aigua domiciliària i clavegueram.
- Decret de data 04/12/2015 que sol·licita demanar un canvi de destí de la Subvenció de la
Diputació “Pla Especial d’Inversions Sostenibles” per a l’any 2015, concedida inicialment per a
l’actuació “Substitució làmpades del nucli antic” i destinar-la a les actuacions previstes a la
Memòria Tècnica “Actuacions a la via pública i a l’enllumenat públic”, la qual també s’aprova.

- Decret de data 14/12/2015 que sol·licita al consorci AOC l'alta al servei de Portal de
Transparència.
- Decret de data 14/12/2015 que aprova la modificació de crèdits 4/2015.

2.1 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA D’ACORDAR UNA
MODIFICACIÓ DE L’ANNEX II DEL PROGRAMA “VIURE AL POBLE”,
PRESENTAT AL FEDER 2007/2013, AMB EL TÍTOL CATELLFOLLIT DE LA ROCA,
PORTA D’ENTRADA A LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA”
El Sr. alcalde explica al Ple que aquest matí han assistit a una reunió amb el Cap del Servei de
Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals Sr. Jordi Castells, i un tècnic del seu Departament,
per tal de tancar el projecte presentat al FEDER 2007/2013 i que s’ha de justificar abans del
31/12/2015.
Per tal d’adequar la realitat executada de la totalitat del programa, s’ha de renunciar als projectes
que per diferents circumstàncies, no s’han executat.
Donat els pocs dies que queden per acabar aquest any, proposo aprovar la urgència d’ aprovar la
modificació de l’Annex II del pressupost del Programa “Viure al Poble” inclòs en el FEDER
2007/2013.
El Ple per unanimitat, aprova la urgència.

2.2 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX II DEL
PROGRAMA “VIURE AL POBLE”, PRESENTAT AL FEDER 2007/2013, AMB EL
TÍTOL “CATELLFOLLIT DE LA ROCA, PORTA D’ENTRADA A LA ZONA
VOLCÀNICA DE LA GARROTXA”
Atès l’informe justificatiu de les circumstàncies per les quals aquest Ajuntament no ha executat
total o en part alguns dels projectes inicialment presentats al programa,
Proposo al Ple:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’Annex II del programa Viure al poble, inclòs en el
FEDER 2007/2013, titulat “Castellfollit de la Roca, Porta d’Entrada al Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa” amb un cost pressupostat en 1.187.919,13€, d’acord amb el següent
quadre:

Annex II actual
(27/5/2015)

ACTUA PRESSUPOST ACTUAL
CIONS
1.

Honoraris tècnics

Modificació /
renúncia

26.665,00

0,00

Observacions
Pendent de certificar ADD..
5396,30+
(1) Veure Memòria
Justificativa

PRESSUPOST
MODIFICAT

26.665,00

2.

Adquisició de sòl per a zona verda (*)

51.280,00

51.280,00

3A.

Planta soterrànea Espai Europa

229.218,37

0,00

3B.

Condicionament Espai Europa

102.211,73

102.211,73

4

Mobiliari urbà Travessera N-260

64.652,37

48.500,45

(1)
Atenció factura pendent
justificar

5

Urbanització Plaça Sant Roc

165.648,00

165.648,00

(1)

0,00

6

59.425,00

59.425,00

(1)

0,00

7

Nou edifici local social (*)
Planificació Itineraris Saludables i Parcs
Salut

53.104,00

53.104,00

(1) Executat direct. Dipsalut

8

Asfaltat de carrers

44.519,76

Atenció factures asfalt
(1) Execució Consell Comarcal
Garrot.
13.145,61
(1)
89.624,42

9

Condicionament Església Vella (*)

30.525,00

10

Enllumenat Cinglera i Pont Trencat

89.866,00

11

Urbanització Camí de Ronda 2a fase

12

Nou enllumenat Barri Vell

37.097,00

13

Neteja Cinglera i millora Ruta 13

99.172,90

Factura Rosa Rull

2.500,00

0,00

(1)

0,00

37.097,00 (1) Rebudes altres subvencions
0,00

0,00
229.218,37
0,00
16.151,92

0,00
42.019,76
17.379,39
241,58
0,00
0,00
99.172,90

Pendent certificar de nou
36303,95€

14

Parc d'Escultures

97.800,00

18.355,41

15

Promoció i valoració del territori

36.734,00

11.145,63

25.588,37

1.187.919,13

652.037,25

535.881,88

TOTAL

79.444,59

(1) Veure memòria justificativa

SEGON.- Facultar l’alcalde per signar la documentació necessària.
El Ple s’hi avé i s’aprova per unanimitat

3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES MODIFICACIONS I AL·LEGACIONS
PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA LES ORDENANCES MUNICIPALS 2016,
APROVADES INICIALMENT EL 27/10/15
Antecedents:
El Ple de l’Ajuntament del dia 27 d’octubre de 2015 va aprovar provisionalment la modificació
de les ordenances fiscal i preus públics per l’exercici 2016.
L’expedient ha estat a exposició pública durant el període de 30 dies, des del 7 de novembre fins
al 12 de desembre, d’acord amb l’anunci publicat al BOP número 214, del dia 6 de novembre de
2015.
Durant el període comprès des de la convocatòria del ple d’aprovació provisional fins a la
finalització de l’exposició pública s’han presentat, per part de persones interessades, sol·licituds
de modificació a les ordenances fiscals i altres suggeriments que es creu convenient recollir en
la redacció definitiva per tal que siguin vigents a partir de l’1 de gener de 2016.

Proposta:
PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per
l’exercici 2016 segons el text següent:
A)

IMPOSTOS:

Ordenança fiscal número 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
a)
Es modifica l’apartat 1.a) de l’article 7è. TIPUS DE GRAVAMEN, que quedarà redactat
com segueix:
Els tipus de gravamen general aplicables a aquest Municipi, seran els següents:
a)

Quan es tracti de béns immobles de naturalesa urbana el 0,88%.

Ordenança fiscal número 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
a)
S’afegeix el
BONIFICACIONS:

punt

2

a

l’article

5è.

EXEMPCIONS,

REDUCCIONS

I

2.Gaudiran d’un bonificació del 50% de la quota de l’impost els vehicles elèctrics o
bimodals, sempre que la segona font d’energia no sigui contaminant. Com ara biogàs, gas natural
comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals. I quan la seva potència fiscal sigui
inferior als 20 HP.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà presentar la fitxa tècnica del vehicle on constin les seves
característiques tècniques.
b)
Es modifica el punt 2 de l’article 6è. BASE IMPOSABLE, LIQUIDABLE, TIPUS DE
GRAVAMEN I QUOTA, quedant tal com segueix:
2.- Per aplicació del què s’ha previst en l’apartat anterior el quadre de tarifes aplicables en aquest
Municipi serà el següent:
A) Turismes:
Menys de 8 cavalls fiscals
De 8 a 11,99 cavalls fiscals
De 12 a 16 cavalls fiscals
De 16 a 19,99 cavalls fiscals
Més de 20 cavalls fiscals

Quota mínima
12,62 €
34,08 €
71,94 €
89,61 €
112,00 €

Quota aplicable
25,20€
68,10 €
143,80€
179,15€
223,90€

B) Autobusos:
Menys de 21 places
De 21 a 50 places

83,30 €
118,64 €

166,50 €
237,20 €

Més de 50 places

148,30 €

296,50 €

42,28 €
83,30 €
118,64 €
148,30 €

84,50 €
166,50 €
237,20 €
296,50 €

17,67 €
27,77 €
83,30 €

35,30 €
55,50 €
166,50 €

E) Remolcs i Semiremolcs:
Menys 1.000 Kg i més de 750 Kg de c/útil
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
Més de 2.999 Kg de càrrega útil

17,67 €
27,77 €
83,30 €

35,30 €
55,50 €
166,50 €

F) Altres vehicles:
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de 125cc a 250cc
Motocicletes de 250 cc. a 500 cc
Motocicletes de 500 cc. fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

4,42 €
4,42 €
7,57 €
15,15 €
30,29 €
60,58 €

8,80 €
8,80 €
14,60 €
30,25 €
60,55 €
121,10 €

C) Camions:
Menys de 1.000 Kg de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
De 2.999 a 9.999 Kg de càrrega útil
Més de 9.999 Kg de càrrega útil
D) Tractors:
Menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
Més de 25 cavalls fiscals

Ordenança fiscal número 3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES:
a)
Es modifica l’apartat B) BONIFICACIONS
BONIFICACIONS, que quedarà tal com segueix:
B)

de

l’article

8è.

QUOTA

I

BONIFICACIONS:

Es podran concedir a instància de part, prèvia sol·licitud dels interessats, les següents
bonificacions a la quota de l’impost:
1.- En les obres de rehabilitació (1) s’aplicarà la següent bonificació a la quota:
a) En edificis ubicats a l’àmbit d’aplicació del Pla Especial del Barri Vell .......................... 30%
b) En la resta d’edificis del terme municipal ......................................................................... 15%
(1) D’acord amb els conceptes de rehabilitació contemplats en les normes de l’Impost de la
Renda de les Persones Físiques IRPF, les obres de rehabilitació seran aquelles que tinguin per
objecte principal la reconstrucció de l’habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les

estructures, les façanes o les cobertes i altres d’anàlogues, sempre que el cost global de les
operacions de rehabilitació superin el 25% del preu d’adquisició, si aquest habitatge s’ha
adquirit durant els 2 anys immediatament anteriors a l’inici de les obres de rehabilitació, o bé,
en altres casos, del valor de mercat que tenia l’habitatge en el moment de començar a
rehabilitar-lo. A aquest efecte, s’ha de descomptar, del preu d’adquisició o del valor de mercat
de l’habitatge, la part proporcional que correspon al sòl.
2.- En les obres de nova construcció d’edificis ubicats a l’àmbit d’aplicació del Pla Especial del
Barri Vell................................................................................................................................30%
3.- Obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual per raons de discapacitat......90%
4.- En la rehabilitació de façanes........................................................................................... ..90%
b)
S’afegeix l’apartat 5 a
AUTOLIQUIDACIÓ I INGRÉS:

l’article

11è.

RÈGIM

DE

DECLARACIÓ,

5.- Per al control de les llicències d’obres majors, s’estableix l’obligació d’exhibir a l’obra el
cartell facilitat per l’Ajuntament.
Ordenança fiscal número 4. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA:
a)

S’afegeix el punt b) a l’article 5è. EXEMPCIONS OBJECTIVES:

b.
Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en
pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació
de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o
qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o
crèdits hipotecaris.
Així mateix estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de l‘habitatge habitual en que concorrin els requisits anteriors,
realitzades en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial.
No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre
membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la transmissió de
l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari.
Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el
contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el
contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o
des del moment de l’adquisició si aquest termini fos inferior al dos anys.

Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis
dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests
efectes, s’equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
b)

Es modifica l’article 10è. QUOTA TRIBUTÀRIA, que quedarà tal com segueix:

La Quota de l'impost serà el que resulti d'aplicar a la base imposable els tipus següents:
a) Pels increments de valor generats en un període de temps entre un i cinc anys, el 25,00%.
b) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys, ....... el 25,00%.
c) Els increments de valor generats en un període fins a quinze anys, .................. el 25,00%
d) Pels increments de valor generats en un període fins a vint anys, ................... el 25,00%.
B)

TAXES:

1.
Ordenança fiscal número 6. REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS:
a)

Es modifica l’epígraf quart de l’article 7è. TARIFA, que quedarà tal com segueix:

Epígraf quart: Documents relatius a serveis d’urbanisme i instal·lacions i obres:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DOCUMENT
TARIFA 2016
Informes tècnics, a part d’un expedient
35,65
Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis
73,45
Certificacions urbanístiques a tercers
73,45
Informes sobre característiques de terrenys
73,45
Expedients concessió de rètols, mostres, etc.
9,85
Autorització d’instal·lacions de grues, contenidors i semblants
36,75
Còpies de plànols del PGOM
36,75
Cèdula urbanística
73,45
Llicència parcel·lacions, segregacions i divisió horitzontal,
0,25
per cada m2 de finca
Expedients de llicències d’obres menors
26,30
Expedients de llicències d’obres majors
110,25
Tramitació expedients de comunicació d’obres
20,00
Llicència 1ª ocupació, per cada habitatge
41,60
Concessió d’autorització, tendals i semblants
12,20
Expedient concessió llicència de taxis
36,75
Pròrrogues de llicències
36,75
Llicència de divisió d’immobles per m2
0,50

b)
Es modifica l’article 8è. BONIFICACIONS DE LA QUOTA, que quedarà tal com
segueix:
Els certificats expedits a les Oficines Municipals, necessaris per l’obtenció d’ajuts a les famílies,
es bonificaran en un 100% en el supòsit de famílies derivades dels Serveis Socials.

2.
Ordenança fiscal número 7. REGULADORA DE LA TAXA PER LA
TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I
COMUNICACIÓ PRÈ-VIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS I DE LES
ACTIVITATS INNÒCUES I A LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ
ADMINISTRATIVA DELS ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES:

a)

Es modifica l’article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA que quedarà redactat com segueix:

CONCEPTE

TARIFA 2016

Verificació i control obertura en règim de comunicació
- Innòcua
- Annex III
- Recreativa

468,79 €

Tramitació obertura en règim de llicència municipal
- Annex II
- Recreativa

722,40 €

Verificació i control canvi de nom en règim de comunicació

167,37 €

Informes tècnics en matèria de:
-

Canvis no substancials ambientals
Assistència tècnica ambiental
Consulta prèvia inici activitat
Competències municipals Annex I

- Control inicial / periòdic
- Amb visita d'inspecció
- Sense visita d'inspecció
- Sonometries
- Diürna
- Nocturna
- Mesures de seguretat en cas d'incendi
(inclou visita en cas que sigui necessària)
Certificats, verificació de documentació i conformitats (sense
informe ni visita)
- Autoconsums
- Ramadera extensiva
- Tallers artesanals
- Certificats
- Trasllats Generalitat
- OGE
- Turisme
- Ensenyament

104,41 €

722,40 €
104,41 €

219,48 €
351,17 €
261,43 €

48,85 €

3.
Ordenança fiscal número 8. REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL:
a)
Es modifiquen els apartats c) i d) del punt 2.- BONIFICACIONS de l’article 5è.
EXEMPCIONS SUBJECTIVES, que quedaran tal com segueix:
c) Gaudiran d’una bonificació del 100% en la quota tributària els subjectes passius que acreditin
documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són iguals o inferiors al Salari
Mínim Interprofessional.

d) Per tal de gaudir d’aquestes bonificacions, que són de caire pregat, caldrà aportar la següent
documentació:
Presentar la sol·licitud al llarg dels mesos de novembre i desembre de l’exercici anterior i
fins el 15 de gener de l’exercici a aplicar.
Adjuntar a la sol·licitud, certificat d’ingressos, declaració de l’IRPF, o qualsevol altre
mitjà de prova admès en dret, i en el seu defecte, autorització a l’Ajuntament de Castellfollit de la
Roca de petició de dades a l’administració competent (1).
Acreditar que els membres de la unitat familiar, porten com a mínim un any empadronats
a Castellfollit de la Roca.
(1) En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni aquella
que es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a d’altres
administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

4.

Ordenança fiscal número 9. REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM:

a)
Es modifica l’article 6è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS, que quedarà tal com
segueix:
1.
Es bonifica en un 100% la quota de connexió d’habitatges consolidats que encara no estan
connectats a la xarxa pública.
2.
Gaudiran d’un bonificació del 25% en la quota tributària, els subjectes passius que
acreditin documentalment que, els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a dues
vegades i mitja el Salari Mínim Interprofessional.
3.
Gaudiran d’un bonificació del 50% en la quota tributària, els subjectes passius que
acreditin documentalment que, els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a una
vegada i mitja el Salari Mínim Interprofessional.
4.
Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota tributària els subjectes passius que
acreditin documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són iguals o inferiors al
Salar Mínim Interprofessional.
5.
Per tal de gaudir d’aquestes bonificacions, que són de caire pregat, caldrà aportar la
següent documentació:
Presentar la sol·licitud al llarg dels mesos de novembre i desembre de l’exercici anterior i
fins el 15 de gener de l’exercici a aplicar.

Adjuntar a la sol·licitud, certificat d’ingressos, declaració de l’IRPF, o qualsevol altre
mitjà de prova admès en dret, i en el seu defecte, autorització a l’Ajuntament de Castellfollit de la
Roca de petició de dades a l’administració competent (1).
Acreditar que els membres de la unitat familiar, porten com a mínim un any empadronats
a Castellfollit de la Roca.
(1) En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni aquella
que es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a d’altres
administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
5.
Ordenança fiscal número 10. REGULADORA DE LA TAXA SOBRE
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES
RESIDUS SÒLIDS URBANS:
a)
Es modifica l’apartat 3 de l’article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA I BONIFICACIONS,
que quedarà com segueix:
3.

A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
CONCEPTE

QUOTA
2016

EPÍGRAF 1:DOMICILIS FAMILIARS
a) Habitatges
b) Habitatges bonificats 25%
c) Habitatges bonificats 50%
d) Habitatges bonificats 90%

128,80
96,35
64,40
12,90

EPÍGRAF 2. ACTIVITATS COMERCIALS
a) Entitats financeres
b) Oficines i despatxos
c) Perruqueries, centres de bellesa i similars
d) Establiments no dedicats a alimentació
e) Establiments de productes d'alimentació
f) Tallers, serveis i garatges
g) Bars, cafeteries i restaurants
h) Fondes, pensions i hotels
i) Apartaments turístics, cases rurals i cases de poble

280,70
150,35
150,35
220,50
230,55
255,80
344,30
763,30
344,30

EPÍGRAF 3. ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
De 0 a 5.000Kg/any
De 5.001 Kg a 20.000Kg/any
Més de 20.000Kg/any

687,85
1.713,10
3.427,30

Notes:
- Les activitats de temporada que s’exerceixin un màxim de mig any, pagaran el 50% de la quota.

- Les activitats que presentin el certificat de gestió externa de residus, tributaran en un 70% de la
quota corresponent.
b)
Es modifica l’aparta d) del punt 2.- Bonificacions de l’ Article 6è. QUOTA
TRIBUTÀRIA I BONIFICACIONS, que quedarà tal com segueix:
d) Per tal de gaudir d’aquestes bonificacions, que són de caire pregat, caldrà aportar la següent
documentació:
Presentar la sol·licitud al llarg dels mesos de novembre i desembre de l’exercici anterior i
fins el 15 de gener de l’exercici a aplicar.
Adjuntar a la sol·licitud, certificat d’ingressos, declaració de l’IRPF, o qualsevol altre
mitjà de prova admès en dret, i en el seu defecte, autorització a l’Ajuntament de Castellfollit de la
Roca de petició de dades a l’administració competent (1).
Acreditar que els membres de la unitat familiar, porten com a mínim un any empadronats
a Castellfollit de la Roca.
(1) En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni aquella
que es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a d’altres
administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

6.
Ordenança fiscal número 11. REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
CONCESSIÓ DE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS:
a)

Es modifica l’article 3r. BASES I TARIFES, que quedarà redactat com segueix:
Classes de plaques
A Plaques per a gossos, cànon anual
B Plaques per a cases
C Plaques d’obres majors

Tipus
gravàmens
3,60 €
1,80 €
3,00

7.
Ordenança fiscal número 13. REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC LOCAL:
a)
Es modifiquen els següents apartats de l’article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA I
BONIFICACIONS:
-

Es canvia el concepte de l’apartat a), que quedarà tal com segueix:

a) Parades, barraques, casetes, espectacles, indústries de carrer i ambulants, i atraccions situades
en terrenys d'ús públic.
- S’afegeix un nou apartat b) i es remuneren els següents apartats:
b) Rodatge cinematogràfic i/o rodatges de caire comercial:
QUOTA 2016
Rodatge cinematogràfic i/o rodatges de caire comercial
100,00€/dia

-

Es modifica l’apartat d) quedant tal com segueix:

d) Obertura de rases:
QUOTA 2016
- Amb reposició de paviments - asfalt, per cada ml
- Amb reposició de paviments - vorera amb panot, per cada ml
- Amb reposició de paviments - vorera de formigó, per cada ml
- Amb reposició de paviment – vorera amb basalt, per cada m2 i
un mínim de 0,50m2
- Sense reposició de paviments, per cada ml.

36,50
62,25
41,20
amb
100,00
22,10

Nota: La reposició de paviment s’haurà d’efectuar amb el mateix material que l’original (basalt,
etc.).
8.
Ordenança fiscal número 15. REGULADORA
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE:
a)

DE

LA

TAXA

PEL

Es modifica l’article 5è. BENEFICIS FISCALS, que quedarà redactat tal com segueix:

a) Gaudiran d’un bonificació del 25% en la quota tributària, els subjectes passius que acreditin
documentalment que, els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a dues vegades i mitja
el Salari Mínim Interprofessional.
b) Gaudiran d’un bonificació del 50% en la quota tributària, els subjectes passius que acreditin
documentalment que, els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a una vegada i mitja
el Salari Mínim Interprofessional.
c) Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota tributària els subjectes passius que acreditin
documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són iguals o inferiors al Salar
Mínim Interprofessional.

d) Per tal de gaudir d’aquestes bonificacions, que són de caire pregat, caldrà aportar la següent
documentació:
Presentar la sol·licitud al llarg dels mesos de novembre i desembre de l’exercici anterior i
fins el 15 de gener de l’exercici a aplicar.
Adjuntar a la sol·licitud, certificat d’ingressos, declaració de l’IRPF, o qualsevol altre
mitjà de prova admès en dret, i en el seu defecte, autorització a l’Ajuntament de Castellfollit de la
Roca de petició de dades a l’administració competent (1).
Acreditar que els membres de la unitat familiar, porten com a mínim un any empadronats
a Castellfollit de la Roca.
(1) En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni aquella
que es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a d’altres
administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
b)

Es modifica l’article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA, que quedarà redactat tal com segueix:

Les tarifes d’aquesta taxa resten supeditades a l’actualització que l’Ajuntament proposa a la
Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya, que les haurà d’autoritzar.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
Dret d’escomesa ...............

146,01€

NOTA: Caldrà afegir-hi l’import dels materials i treballs necessaris per a la col·locació dels
comptadors i accessoris, així com les despeses necessàries de connexió des de la xarxa fins
l’entrada particular de l’escomesa.
Subministrament Aigua Potable:
•

Ús domèstic i agrícola:
Fins a 30 m3/trimestre:
Excés de 30 m3/trimestre:

•

0,8893€/m3.
1,0556€/m3.

Ús industrial:
Fins a 30 m3/trimestre:
0,8893€/m3.
3
De 31 a 210 m /trimestre: 0,9922€/m3.
Excés de 210 m3/trimestre: 1,0932€/m3.

•

Conservació d’escomeses i comptadors: ........ 0,7229€/comptador/mes.

Preus no tributaris per ús fraudulent de l’aigua:
Frau detectat en comptador (*)........................520,74€.
Frau detectat en escomesa (*).......................1.221,66€.
(*) No inclou el preu del comptador, si cal substituir-lo per manipulació
Nota: Les unitats mínimes, les tarifes de subministrament i la conservació i el manteniment dels
comptadors, estaran subjectes a la tramitació específica de la Comissió de Preus de Catalunya
que les ha d’autoritzar.
9.
Ordenança fiscal número 22. REGULADORA DE LA TAXA PER
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
D’INTERÈS GENERAL:
a)
Es modifiquen els apartats 3 i 6 de l’article 2n. FET IMPOSABLE I SUPÒSITS DE NO
SUBJECCIÓ, que quedaran tal com segueix:
3.
En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o
parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
6.
No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions electròniques, quan no
siguin titulars de les instal·lacions.
b)

Es modifica l’apartat 1 i se suprimeix l’apartat 3 de l’article 3r. SUBJECTES PASSIUS:

1.
Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com
les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat i altres d’anàlogues,
independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d’aquests serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
També són subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació electrònica
mitjançant sistemes de fibra ÒPTICA, televisió per cable o qualsevol altra tècnica quan siguin
titulars de les mateixes.
C)

PREUS PÚBLICS:

1.
Ordenança fiscal número 23. REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
UTILITZACIÓ DE LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL:

a)
Es modifiquen els punts 1. Església vella i 3. Centre cívic de l’article 4t. QUANTIA, i
quedaran tal com segueix:
LOCAL
1. Església vella

TIPUS D'ACTE I/O
ACTIVITAT
Taxes per ús d'exposicions

QUOTA

DIP ÒSIT/
FIANÇA

100,00€/setmana
150,00€/2 setmanes
250,00€/mes
Bonificació del 100% a
artistes locals i entitats
públiques i associacions sense
ànim de lucre

Entrades

a) General: Fins a 5,00€ per
visites
Exempcions:
Veïns
empadronats al municipi,
menors de 12 anys, persones
amb discapacitat.
Bonificació
jubilats

del

50% pels

b) Actes/espectacles: Segons
tarifes en cada espectacle
Nota: Per Decret d'alcaldia
s'establiran prèviament les
tarifes en cada cas concret.

3. Centre cívic

a) Festes i similars
b) Altres activitats
c) Actes/espectacles

258,00€/dia
10,35€/hora
Segons tarifes en cada
espectacle
Nota: Per Decret d'alcaldia
s'establiran prèviament les
tarifes en cada cas concret.

103,00 €

SEGON.- Indicar que, les ordenances fiscals i els seus annexes vigents en l’actualitat, no
ressenyades en els acords precedents, continuen vigents mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació expressa.
TERCER.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text i edicte de l’aprovació definitiva
abans del 31/12/2015, per tal que puguin entrar en vigor l’01/01/2016.
QUART.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya els acord
definitius de conformitat amb allò que preveu l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de

febrer, d’assignació de funcions en matèria d’Hisendes Locals als Departaments de
Governació i Economia i Finances.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL
2016, CONJUNTAMENT AMB LA PLANTILLA DE PERSONAL.
Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici del 2016, elevat a
aquesta Corporació en la forma prevista a l’article 168.4, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article
18.1 del Reial Decret 500/90 de Pressupostos de les Entitats Locals.
Així mateix, i vista la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual.
Vistos els informes de Secretaria - intervenció Municipal
El Sr. alcalde proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
1.1. Aprovar el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici del 2016, junt amb les
seves bases d’execució en la forma detallada a continuació:
A)

PRESSUPOST GENERAL
PRESSUPOST D'INGRESSOS
CONCEPTE

CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES
CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS CORRENTS
CAPÍTOL 6. ALIENACIONS
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS DE CAPITAL
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

PREVISIÓ 2016

327.179,34
2.750,00
291.872,42
340.851,91
1.222,00
963.875,67
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
1.033.875,67

PRESSUPOST DE DESPESES
CONCEPTE

PREVISIÓ 2016

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL
CAPÍTOL 2. COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPITOL 5. FONS DE CONTINGENCIA I IMPREVISTOS

339.587,42
401.569,25
21.268,22
45.944,47
0,00

TOTAL DESPESES NO FINANCERES CORRENTS

808.369,36

CAPÍTOL 6. INVERSIONS
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

100.000,00
0,00

TOTAL DESPESES NO FINANCERES DE CAPITAL

100.000,00

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS

117.810,13

TOTAL DESPESES FINANCERES

117.810,13

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

1.026.179,49

1.2. Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual i que regirà durant l’exercici del 2016, segons el següent detall:
PLANTILLA DEL PERSONAL:
FUNCIONARIS

DENOMINACIÓ

PLACES VACANTS AMORTITZAR GRUP

1 HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL
1.1 Secretària-interventora

1

0

0

A2

2.1 Subescala Administrativa

1

1

0

C1

TOTAL

2

1

0

2 ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL

PESONAL LABORAL - SERVEIS GENERALS

DENOMINACIÓ
1

PLACES VACANTS AMORTITZAR GRUP

ADMINISTRACIÓ

1.1 Administrativa serveis generals
1.2 Auxiliar administrativa
1.3 Ordenança
2

1
1
2

0
1
1

0
0
0

C1
C2
APST

1
1

1
1

0
0

APST
APST

6

4

0

PERSONAL OFICIS

2.1 Oficial 1ª
2.2 Oficial 1ª paleta
TOTAL

PERSONAL LABORAL LLAR D'INFANTS

DENOMINACIÓ
1

PLACES VACANTS AMORTITZAR GRUP

PERSONAL OFICIS

1.1 Director/a Llar d'I nfants
1.2 Educadores
TOTAL

1
3

1
1

0
0

4

2

0

A2
C1

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

DENOMINACIÓ
1

PLACES VACANTS AMORTITZAR GRUP

PERSONAL PISCINA

1.1 Monitor/socorrista (2 mesos estiu)
TOTAL

3

3

0

3

3

0

APST

1.3. Exposar al públic el Pressupost General, durant 15 dies hàbils, dins dels quals qualsevol
persona interessada podrà examinar i presentar-hi en contra i davant del Ple, les reclamacions que
estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,

pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i pels mitjans acostumats en aquesta localitat.
1.4. Exposar al públic la Plantilla Orgànica, durant VINT dies hàbils, dins dels quals qualsevol
persona interessada podrà examinar i presentar-hi en contra i davant del Ple, les reclamacions que
estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i pels mitjans acostumats en aquesta localitat.
Durant aquests terminis els interessats podran presentar, si ho creuen oportú, les reclamacions i/o
suggeriments davant del Ple, el qual disposarà d’un mes per tal de resoldre-les.
En cas de no presentar-se cap reclamació, aquest es considerarà definitivament aprovat, des de
l’endemà de finalització del termini d’exposició, sense necessitat de cap nou acord ni publicació.
El Ple l’aprova per majoria, amb l’abstenció dels regidors de l’oposició, Sr. Prada i Sr. Gelis.

5.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES AMB ADD BAILO RULL SL I
AMB COEMPCO SL, PER INCOMPLIMENT DEL COMPROMÍS DELS SEUS
CONTRACTES RESPECTIUS
El Sr. alcalde exposa que aquest punt està tan lligat amb el següent de l’ordre del dia, que creu
aconsellable tractar-lo de manera conjunta. El Ple s’hi avé
A) Resolució contracte i rescat de l’aval de l’equip tècnic ADD BAILO –RULL SA
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 per al 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.
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, es va acordar en
sessió extraordinària del Ple de data 24 de novembre de 2015, incoar expedient per a la resolució
del contracte de consultoria i assistència tècnica amb l’empresa ADD BAILO-RULL S.L,
representada per la Sra. Rosa Rull Bertran.
Atès que en data 19/11/2015 es van realitzar els tràmits d’audiència al contractista i a l’avalista, i
no han presentat al·legacions.
Atès el citat anteriorment i el contingut de l’informe de secretaria de data 11 de novembre de
2015, el Sr. alcalde proposa al Ple l’adopció d’aquests ACORDS:
PRIMER.- Resoldre el contracte de consultoria i assistència tècnica subscrit en data 10 d’abril de
2006 per l’empresa ADD BAILO-RULL S.L. i per aquest Ajuntament, a causa
d’incompliment contractual imputable al contractista d’acord amb l’article 111 apartat g del
Text refós de la Llei de contractes de les Administracions públiques.
SEGON.- Confiscar la garantia constituïda per l'empresa ADD BAILO-RULL SL per un import
de 2.593,11 euros, de conformitat amb l'article 113.4 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.
TERCER.- Elaborar una relació de les factures cobrades per la Sra. Rosa Rull en relació als
encàrrecs que s’estableixen en el contracte i que s’hagin realitzat, a efectes de determinar i
posteriorment reclamar quantitats cobrades per prestacions no realitzades.
QUART.- Reservar-se el dret d’emprendre les accions ajustades a llei que siguin necessàries per
resoldre l’expedient d’adjudicació i compensar els possibles perjudicis causats a l’Ajuntament.
CINQUÈ.-Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
El Ple hi està d’acord i s’aprova la proposta per unanimitat
B) Resolució contracte i rescat de l’aval de l’empresa COEMPCO SA, ara en concurs de
creditors
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, SA, 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
SLP.
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 SA.
Atès que la declaració de concurs i, en tot cas, l'obertura de la fase de liquidació, donen lloc a la
resolució del contracte, d’acord amb l'article 207.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, l’Ajuntament va acordar en sessió extraordinària del Ple de data 24
de novembre de 2015, incoar expedient per la resolució del contracte d’obres de la 2ª fase de
l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
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, en data 24/11/2015 es van realitzar els tràmits
d’audiència al contractista i a l’avalista, i no s’han presentat al·legacions.
Atès el citat anteriorment i el contingut de l’informe de secretaria de data 13 de novembre de
2015, el Sr. alcalde proposa al Ple l’adopció d’aquests
Acords:
PRIMER.- Resoldre el contracte de les obres de la 2ª fase de l’Ajuntament de Castellfollit de la
Roca subscrit en data 30 de novembre de 2009 per l’empresa COEMPCO SA i aquest

Ajuntament, a causa del incompliment contractual imputable al contractista, d’acord amb
l’article 206 apartat b) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
SEGON.- Confiscar la garantia constituïda per l’empresa COEMPCO S.A. per un import de
18.244,71 euros, de conformitat amb l'article 208.5 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
TERCER.- Encarregar al Consell Comarcal de la Garrotxa que realitzi la recepció parcial de les
obres i la redacció del projecte corresponent a les obres que queden per acabar l’edifici.
QUART.- Reservar-se el dret d’emprendre les accions ajustades a llei que siguin necessàries per
resoldre l’expedient d’adjudicació i compensar els possibles perjudicis causats a l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
El Ple hi està d’acord i s’aprova la proposta per unanimitat

6.- PROPOSTA DE RESCAT DELS AVALS SIGNATS PER BANKIA I PER “CAJA DE
ARQUITECTOS
S.COOPERATIVA
DE
CRÉDITO”,
RESPONENT
DELS
CONTRACTES DE COEMPCO I DE ADD BAILO RULL RESPECTIVAMENT
El Sr. alcalde recorda que en el punt anterior el Ple s’ha avingut a tractar-lo conjuntament.

7.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA, PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE
“LA GARROTXA, TERRA DE VOLCANS, CULTURA I IDENTITAT, FASE II”
Antecedents:
Revisat l’esborrany del conveni per a la gestió i execució de les accions municipals en l’àmbit del
projecte “la Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat – fase II”, per tal de poder sumar-se a
les subvenció convocada al DOGC mitjançant Ordre EMO/47/2015, de 12 de març, i que en data
8/10/2015, la Direcció General de Turisme va trametre l’atorgament de la subvenció a una línia
de Plans de foment del turisme.
Les accions presentades per cada ajuntament hauran de complementar les dues línies a què s’ha
acollit Turisme Garrotxa i que són:
-

Desenvolupament d’itineraris de senderisme
Projecte Garrotxa Cultour.

Dels costos econòmics de les actuacions se’n subvenciona el 50%
El Sr. alcalde proposa:
Acord:
Sumar-se a les subvenció convocada al DOGC mitjançant Ordre EMO/47/2015, de 12 de març, i
que en data 8/10/2015, la Direcció General de Turisme va trametre l’atorgament de la subvenció
a una línia de Plans de foment del turisme.

El Ple s’hi avé i s’aprova per unanimitat.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA I AQUEST AJUNTAMENT PER A LA DELEGACIÓ
I ENCÀRREC DELS SERVEIS PÚBLICS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL EN
MATÈRIA DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT, PER A L’ANY 2015
Atesa l’addenda relativa a conveni 9/12/2008 l’Ajuntament de Castellfollit va signar un conveni
gestionar el control sanitari en totes les línies de salubritat a instal·lacions públiques, control de
l’aigua potable, de piscines d’ús públic, de sorreres infantils i en instal·lacions d’alt risc de
transmissió de legionel·losi.
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha tramés una addenda al conveni esmentat corresponent als
serveis de protecció i promoció de la salut, durant el 2015 amb els següents pactes:
PRIMER.- El Consell Comarcal i l’Ajuntament convenen que els costos dels serveis i dels
diferents programes de Salut Pública cofinançades pel Dipsalut, per a l’any 2005, són els
següents:
Actuacions

Cost actuació (IVA inclòs)

Pt 01

1.112,23

Pt 02

1.066,06

Pt04

255,18

Pt 06

461,00

Pt 09

188,39

Altres accions

0

SEGON.- Una vegada realitzades les actuacions i prestats els serveis, el Consell Comarcal emetrà
una certificació del cost final executat durant el període 2015 i la trametrà a l’Ajuntament als
efectes d’elaboració de la justificació de la subvenció de Dipsalut.
Un cop justificada i rebuda la subvenció de Dipsalut, l’ajuntament de Castellfollit de la Roca
transferirà a favor del Consell Comarcal i del Consorci Sigma els imports concedits per Dipsalut,
segons la distribució que es detalla a l’addenda. L’import no subvencionat pel Dipsalut serà
assumit pels serveis comarcals.
El Sr. alcalde proposa aprovar l’addenda i Ple l’ aprova per unanimitat.

9.- ASSUMPTES DE TRÀMIT URGENTS

El Sr. alcalde explica que tot i que com a informació prèvia dels assumptes d’aquest Ple havia
passat als regidors la proposta de dues mocions, revisades de nou ha cregut convenient retirar-ne
una.
L’altre es transcriu tot seguit:
“MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D’ADN PER A LES IDENTIFICACIONS DELS
DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL.
Antecedents
L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és una iniciativa per
a identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir l’ADN pur dels familiars dels
desapareguts per tal que, quan s’obrin les fosses comunes relacionades amb la Guerra Civil i la
postguerra (1936-1977) i es facin les exhumacions dels cossos, es puguin identificar de forma
ràpida i fiable.
A Catalunya hi ha més de 344 fosses localitzades i només se n’han obert en total 3. Hi ha més de
4600 famílies que han donat d’alta al seu familiar al Cens de Persones Desaparegudes de la
Generalitat tot i que aquestes xifres es podrien duplicar atès que es calcula que més de la meitat
de famílies no s’han donat d’alta encara.
El juny de 2009 es va aprovar la Llei de Fosses Comunes que no preveu cap pla pel que fa a la
recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que diversos familiars de persones
desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic dels
familiars vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per tal d’assegurar les futures
comparatives d’ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts.
El departament de Medecina Legal de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera,
van assumir el repte i es van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però a la vegada
senzill i barat, per tal d’obtenir i guardar les mostres dels familiars en un banc genètic. Era juliol
del 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava fent a altres països del món que han patit conflictes
similars http://dom.cat/5br.
Al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de Desaparicions Forçades
de l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta iniciativa al Parlament de Catalunya. El 19
de desembre del mateix any, es va aprovar una moció amb una àmplia majoria on el Parlament de
Catalunya recolzava la iniciativa del Banc d’ADN, la modificació de la Llei de Fosses i
l’actualització del mapa de fosses.
El passat 22 de juny de 2014 el grup que impulsa el Banc d’ADN per als familiars dels
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte de
micromecenatge a través de Verkami. Amb el finançament rebut s’ha creat un material
audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat
d’aquesta eina genètica per a la identificació de les persones desaparegudes.
Des de la recuperació de la democràcia i especialment en els darrers anys la ciutadania i també
les administracions han fet una notable tasca de divulgació de la memòria històrica. És

responsabilitat nostra que aquesta tasca continuï i s’afavoreixi totes aquestes iniciatives a favor de
la dignificació, divulgació i difusió de la memòria històrica.
És per tot l’exposat que proposem al de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
Acords:
PRIMER.- Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament a la iniciativa del Banc d’ADN de la
Universitat de Barcelona per a la identificació de les persones desaparegudes a la Guerra Civil,
així com a altres iniciatives que s’endeguin a Catalunya amb aquest mateix objectiu.
SEGON.- Difondre el projecte del Banc d’ADN així com d’altres iniciatives que afavoreixin la
identificació de les persones desaparegudes a la Guerra Civil, a la ciutadania, mitjançant les
següents mesures:
-

-

Organització de conferències informatives per fer difusió del material audiovisual i del
Banc d’ADN.
Formació i informació als treballadors i treballadores responsables de l’atenció a la
ciutadania de l’Ajuntament per tal que puguin informar d’aquestes iniciatives. Facilitant
així que els familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN que ha de
servir per identificar els cossos de les fosses i d’altres que en un futur es puguin exhumar.
Inserció d’informació d’aquesta iniciativa en els diferents elements comunicacionals i
informatius locals (bàner al web, circulars i/o butlletins informatius...)
Enviament d’una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el municipi i
en especial, a les que fomentin la divulgació i la memòria històrica.

TERCER.- Informar d’aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya,
als membres de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que
gestionen les Desaparicions Forçades del període 1936-1977”
Un cop llegida, el Sr. alcalde demana si el Ple la recolza, a la qual cosa, tots els regidors diuen
que sí.
Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
- A Miquel Reverter Tres, alcalde, 52,67€ en concepte de desplaçaments a Girona i Olot per
assistir a diversos actes relacionats amb el càrrec.
- A Bàrbara Asencio, tinent d’alcalde, 49,19€ en concepte de desplaçaments diversos per
assumptes del càrrec.
- A Susana Anguita, auxiliar administrativa de l’Ajuntament, 41,25€ per desplaçaments per
informativa sobre la Llei de Transparència.

Aprovació de factures
Es dóna compte al Ple d’una relació de factures entrades al Registre municipal des de l’últim Ple,
per un total de 36.461,53€.

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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