ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
(CONVOCATÒRIA NÚM. 10)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 9 de febrer de 2016,
s'ha dut a terme la sessió ordinària en primera convocatòria. L'ha presidit l'alcalde-president en
funcions Sr. Fidel Balés Juanola. Hi han assistit els regidors Sra. Bàrbara Asencio Serret, Srta.
Helena Coll Vila, Sr. Francesc Reixach i Planella, Sr. Roger Santaló Puig, Sr. Joan Prada Pujolar
i Sr. Xavier Gelis Pujolar. Excusa l’absència el Sr. Miquel Reverter Tres i la Srta. Jasmina
Pujolar Font.
Ha actuat com a secretària la Sra. Anna M. Serra i Rovira, que autoritza aquesta acta seguint
l'ordre del dia de la convocatòria.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcalde saluda i dóna la benvinguda als assistents al Ple.
Havent-se passat prèviament una còpia dels esborranys de dues actes de plens anteriors, en les
quals s’han corregit errades, el Ple les troba correctes, i s’aproven per unanimitat.

2.- DESPATX D’OFICI
Gestions i informació
- El Sr. alcalde en funcions exposa que durant aquests últims dies que l’alcalde Sr. Reverter està
fora dels municipi, ha quedat pendent una reunió amb Ensenyament de la Generalitat per
comentar la inspecció duta a terme a la Llar d’infants el Castellet, que estava prevista la setmana
passada.
- El Sr. Balés, alcalde en funcions vol fer constar també, la repercussió del rodatge i emissió del
programa de TV3 “el foraster”, que ha aconseguit una recollida important de diners i altres ajuts
no monetaris, perquè el Sr. José Soto pugui acabar el catamarà i posar-lo a navegar, i també per
l’augment de visitants a Castellfollit que ha comportat.
Vol agrair a la regidora Sra. Asencio per les dificultats i la dedicació que li ha comportat el fet
d’organitzar l’allotjament i la coordinació de l’equip de rodatge del programa al poble i la
recaptació “Tot suma” iniciada i duta a terme a través de la Web.
El Ple hi està d’acord.
- El Regidor Sr. Santaló demana al Ple que es constati un reconeixement a l’empresa Poch’s de
Castellfollit de la Roca per haver obtingut per segon any consecutiu la medalla d’or a la Craft
Beer Cup d’Irlanda per la seva cervesa artesana Basalt Imperial Stout
L’èxit obtingut per Poch’s és un orgull per a tots els castellfollitencs i un estímul per als joves
empresaris que s’inicien o volen iniciar qualsevol negoci.
I sobretot, una molt bona promoció per a Castellfollit, a nivell exterior.
El Ple s’hi avé, desitjant sort i coratge a Poch’s.

Registre d’entrada
El Sr. alcalde en funcions dóna compte de la documentació que ha arribat a l'alcaldia des de
l’últim Ple ordinari fins a l’actual. 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 18/12/2015 que adjudica els treballs “Actuacions a la Via pública i a
l’Enllumenat públic” a l’empresa Josep Vilanova, SA, per un import de 10.766,56€ + IVA.
- Decret de data 30/12/2015 que aprova la modificació de crèdits 5/2015
- Decret de data 31/12/2015 que aprova la modificació de crèdits 6/2015
- Decret de data 31/12/2015 que aprova la modificació de crèdits 7/2015
- Decret de data 31/12/2015 que aprova la relació de factures O/2015/18 per un import de
23.906,68 euros.
- Decret de data 31/12/2015 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils novembre) ................................................ 6,86 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina desembre) ....................... 35,09 euros
- Telefònica (Aportació novembre) .................................................... 454,02 euros
- Telefònica (Aportació desembre) ..................................................... 454,02 euros
- Telefònica Mòviles (Telèf. mòbils polítics i brigada set.-oct.) ........ 194,17 euros
- Solred (Carburant vehicle brigada novembre) ................................. 164,88 euros
- Gestoria Girgas (setembre) ............................................................... 243,82 euros
- Bassols (EP ptge. Cingle setembre-novembre) ................................ 356,24 euros
- Bassols (EP Pl. Filadores setembre-novembre) ............................... 182,60 euros
- Bassols (Enllumenat CCC setembre-novembre) .............................. 473,56 euros
- Bassols (Enllumenat piscina mpal. setembre-novembre)................. 721,67 euros
- Bassols (EP c/M. Ferrarons setembre-novembre) ............................ 247,18 euros
- Bassols (Enllumenat escola setembre-novembre) ............................ 368,89 euros
- Bassols (Enllumenat escola setembre-novembre) ............................ 243,04 euros
- Bassols (EP pl. Catalunya setembre-novembre) .............................. 222,97 euros
- Bassols (EP cinglera setembre-novembre) ....................................... 167,26 euros
- Bassols (EP c/ Pau Casals davant 21 setembre-novembre) .............. 121,53 euros
- Bassols (Enllumenat dispensari setembre-novembre) ...................... 221,36 euros
- Bassols (Enllumenat guarderia setembre-novembre) ...................... 107,41 euros
- Bassols (Enllumenat Església-Museu setembre-novembre) ............ 206,72 euros
- Bassols (EP ctra. d’Olot setembre-novembre) ................................. 212,36 euros
- Bassols (EP c/ Pau Casals setembre-novembre) ................................ 56,91 euros
- Bassols (EP ctra. d’Olot a Girona setembre-novembre) .................... 66,28 euros
- Bassols (EP pl. Gegants setembre-novembre) ................................. 101,56 euros
- Bassols (EP travessera setembre-novembre) .................................... 499,08 euros
- Bassols (Enllumenat of. mpals. setembre-novembre) ...................... 196,50 euros
- Construccions Pozas (Lloguer camió cistella any 2015)............... 1.028,50 euros
TOTAL.......................................................................................... 7.354,48 euros
- Decret de data 27/01/2016 que autoritza la utilització del local de la piscina el dia 6 de febrer de
2016, per celebrar una festa.

- Decret de data 29/01/2016 que encarrega a l'ACM la representació i defensa en el contenciós
administratiu interposat per la Delegació del Govern a l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
- Decret de data 31/01/2016 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils desembre) ................................................ 6,56 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina gener).............................. 35,09 euros
- Ascensors Serra (Mant. Ascensor dispensari 1r trim.) ..................... 296,64 euros
- Ascensors Serra (Mant. Ascensor CCC 1r trim.) ............................. 300,31 euros
TOTAL............................................................................................
638,60 euros
- Decret de data 02/02/2016 que aprova continuar amb el mantenint el contracte de manteniment
del servei sobre la Llei de Protecció de dades, tal i com estava establert fins ara.
- Decret de data 03/02/2016 que ordena la baixa per inscripció indeguda de diverses persones al
Padró Municipal d'Habitants.

3.- PROPOSTA APROVACIÓ BASES ADJUDICACIÓ SERVEI NETEJA LOCALS
MUNICIPALS.
Atès que en data 13 d’octubre de 2009 per acord de Ple es va adjudicar el contracte de neteja dels
locals públics de l’Ajuntament per 1.213,25 euros al mes, més IVA a l’empresa Serveis de Neteja
i Manteniment Utilitats S.L.
Atès que d’acord amb la legislació de contractes, un contracte de serveis no pot tenir un termini
de vigència incloses les pròrrogues superior a sis anys, i sense que aquestes excedeixen la durada
inicial del contracte.
Atès que aquest contracte s’ha anat prorrogant tàcitament i l’empresa en l’actualitat encara presta
el servei a totes les dependències municipals.
Atès que les pròrrogues tàcites es prohibeixen expressament, des de l’ entrada en vigor del Text
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, requerint-se, en tot cas, per a la pròrroga un acord exprés.
Atès que aquesta corporació té la necessitat de realitzar la contractació del servei de neteja de
diverses dependències municipals.
Atès que en data 3 de febrer de 2016 es va emetre Informe de Secretaria intervenció sobre la
legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el
contracte i l’existència de consignació pressupostària.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria - intervenció, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona i l’article 110 del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, es proposa al Ple l’adopció d’aquests ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per al servei de neteja de les

dependències municipals de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, tot convocant-ne la
licitació.
SEGON.- Autoritzar, en quantia de 23.479,65 euros, la despesa que per aquest Ajuntament
representa la contractació referenciada, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 01 231
22700_Neteja guarderia, 01 323 22700_Neteja centres escolars i guarderia i 01 920
22700_Neteja altres dependències municipals de l’estat de despeses del Pressupost Municipal
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016.
TERCER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que han de regir el contracte del servei de neteja de les dependències municipals de
l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca per procediment obert, oferta més avantatjosa,
diversos criteris d’adjudicació.
QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de Contractant
l’anunci de licitació, perquè durant el termini de quinze dies els interessats presentin les
proposicions que considerin convenients.
CINQUÈ.- Publicar la composició de la mesa de Contractació en el Perfil de Contractant, amb
una antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s’ha de celebrar per a la qualificació
de la documentació referida en l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
SISÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa Serveis de Neteja i Manteniment Utilitats SL.
El Ple, un cop aclarides algunes qüestions, aproven la proposta per unanimitat.

4.- PROPOSTA APROVACIÓ D’UN CONVENI DEL CCG DE SUPORT I MILLORA
DELS SERVEIS DE NOVES TECNOLOGIES ALS AJUNTAMENTS.
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha previst un canvi en els serveis que fins ara han donat als
ajuntaments respecte de la implantació dels sistemes electrònics que es van posant dia a dia a tot
arreu, i en especial a les administracions.
Per tal de concretar les necessitats dels diferents ajuntaments que integren el Consell Comarcal de
la Garrotxa, han redactat un conveni perquè els municipis puguin adherir-se a la prestació de
serveis que creguin necessaris i convenients.
El serveis que integren el conveni estan presentats cadascun per annexes i són els següents:
Annex I.- Servei de suport en la implantació i el foment de l’administració electrònica
Annex II.- Servei de manteniment preventiu de sistemes informàtics
Annex III.- Servei d’assistència tècnica en tecnologies de la informació i telecomunicacions
Annex IV.- Servei de suport i ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per als
ciutadans.
Annex V.- Servei d’emmagatzematge de dades.
A excepció dels annexos IV i V, els altres integren tots els serveis que el Consell Comarcal de la
Garrotxa oferia fins ara i que es prestaven a aquest Ajuntament,
Atesos els antecedents aquí exposats, el Sr. alcalde proposa al Ple:

PRIMER.- Aprovar el text del conveni redactat pel Consell Comarcal de la Garrotxa, de
col·laboració per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del servei de sistemes
d’informació i d’administració electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa.
SEGON.- Aprovar els annexos que interessen com a serveis a prestar a l’Ajuntament:
Annex I.- Servei de suport en la implantació i el foment de l’administració electrònica
Annex II.- Servei de manteniment preventiu de sistemes informàtics
Annex III.- Servei d’assistència tècnica en tecnologies de la informació i telecomunicacions
Annex IV.- Servei de suport i ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per als
ciutadans.
Com a prestacions del Consell Comarcal de la Garrotxa.
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar el conveni i els annexos que s’aprovin.
El Ple hi està d’acord i ho aproven per unanimitat.

5.- ASSUMPTES URGENTS
El Sr. alcalde explica que des de la convocatòria fins ara no s’han presentat assumptes urgents.
El Ple se n’assabenta.

6.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per al cofinançament dels serveis
d’ensenyament, cultura i esports
El Sr. alcalde en funcions exposa que, degut a l’ajustament dels pressupostos del Consell
Comarcal de la Garrotxa per al 2016, aquest ha acordat en un Consell d’alcalde de 8/10/2015 que
els serveis que donava gratuïtament als municipis en qüestió de:
- Educació: unitat d’escolarització compartida (UEC)
- Recursos educatius i Cantània : Conveni amb Institut Municipal d’Educació d’Olot
- Consorci per a la normalització lingüística- Oficina Comarcal
- Consell esportiu de la Garrotxa
- Arxiu Comarcal.
- Programa de Qualificació Professional inicial - Pla de Transició al Treball
A partir del 2016 fossin cofinançats pels ajuntaments fins el 2019, mitjançant un conveni i en
base al nombre d’habitants de cada municipi
El Ple s’hi avé i per unanimitat aprova:
PRIMER.- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per al cofinançament
dels serveis d’ensenyament, cultura i esports fins el 2019
SEGON.- Facultar l’alcalde per signar el conveni
TERCER.- Comunicar-ho al Consell comarcal de la Garrotxa.

Ratificar el conveni de col·laboració entre el Servei català de Trànsit i l’Ajuntament de
Castellfollit de la Roca sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per a infraccions a
normes de circulació en vies urbanes.
El Sr. Balés, informa de l’existència del conveni, vigent des de 2003, i que no s’aplica des de fa
temps.
L’augment de vehicles al municipi i de visitants sovint provoca problemes de circulació als
carrers i moltes vegades per vehicles mal aparcats.
S’ha fet necessari ordenar el trànsit i l’estacionament al poble. L’equip de govern municipal s’ha
posat en contacte amb els cap dels Mossos per tal de revalidar i aplicar el conveni existent.
També s’ha parlat de redactar un nou conveni de regulació d’altres serveis municipals per tal que
els Mossos vetllin pel compliment de les ordenances municipals tals com la tinença d’animals de
companyia, la convivència entre veïns, els sorolls, etc.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat:
PRIMER.- Ratificar el conveni de col·laboració entre el Servei català de Trànsit i l’Ajuntament
de Castellfollit de la Roca sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per a
infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
SEGON.- Redactar un conveni de col·laboració per a la vigilància i denúncia del compliment de
les ordenances sempre que es vulneri el benestar i la dignitat de les persones.
TERCER.- Facultar l’alcalde perquè signi la documentació necessària
QUART.- Comunicar aquests acords a la Direcció General del Mossos
CINQUÈ.- Publicar aquests acords a BOP
Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
- A Anna M. Serra Rovira, secretària interventora, 110,75€ en concepte de desplaçament a
Barcelona conjuntament amb l’assessor econòmic, Miquel Puig, per reunir-se amb el Sr.
Jordi Castells, Cap del Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals de la
Generalitat de Catalunya, pel tema Feder.
- A Miquel Reverter, alcalde, 100,14€ en concepte de desplaçaments a Barcelona i a Olot per
tasques pròpies del seu càrrec.
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 17.214,85€.
El Ple se n’assabenta.

7.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Gelis demana on està autoritzat per donar de menjar els gats.
El Sr. alcalde diu que s’ha advertit a tota la gent que posa voluntàriament el menjar als gats
descontrolats que corren pel poble, que la normativa prohibeix genèricament donar menjar en tot
el casc urbà.
I es varen fixar tres punts concrets a les afores perquè poguessin donar-los de menjar.

El que passa és que no tothom compleix.
Des de l’equip de govern municipal s’intenta recollir totes les menjadores que no estan en els
llocs indicats i s’hi es troba la persona que incompleix, s’avisa.
També demana pel mal estat dels carrers Pau Casals i algun altre. El Sr. alcalde diu que la brigada
ja ha adquirit el material necessari per tapat petits forats
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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