ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
(CONVOCATÒRIA NÚM. 24)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 7 de febrer de 2017,
s'ha dut a terme la sessió ordinària en primera convocatòria. L'ha presidit l'alcalde-president Sr.
Miquel Reverter Tres. Hi han assistit els regidors Sr. Fidel Balés Juanola, Sra. Bàrbara Asencio
Serret, Srta. Helena Coll Vila, Sr. Francesc Reixach i Planella, Sr. Roger Santaló Puig, Srta.
Jasmina Pujolar Font i Sr. Xavier Gelis Pujolar. Excusa la seva absència el Sr. Joan Prada Pujolar.
Ha actuat com a secretària la Sra. Anna M. Serra i Rovira, que autoritza aquesta acta seguint
l'ordre del dia de la convocatòria.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcalde saluda i dóna la benvinguda als assistents al Ple.
Havent passat prèviament una còpia de l’esborrany de l’acta del Ple anterior, el Ple la troba
correcta, i s’aprova per unanimitat.

2.- DESPATX D’OFICI
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de:
- La relació d’entrades al Registre des de l’últim Ple fins a l’actual, que un cop el Ple assabentat,
s’ordena l’arxiu de la relació dels documents com a Annex I d’aquesta acta.
- L’enviament de la justificació econòmica de la subvenció donada per Joventut-2016, el resum
comptable és: Total projecte: 7.110,49 €; total subvenció de la DG de Joventut: 2.800€.
- L’enviament del compliment de l’obligació de l’informe sobre el compliment dels terminis de
pagament previstos a la Llei de Morositat.
- L’enviament de l’informe de seguiment del Pla d’ajust municipal per al 2016.
Es dona compte dels següents decrets de l'alcaldia, que el Ple, per unanimitat ratifica:
- Decret de data 20/09/2016, autoritzant a enrajolar pati a la finca situada a la crta. d’Olot, 47.
- Decret de data 20/09/2016, autoritzant a posar portland al pati a la finca situada a la
C/Germanes Illa, 12.
- Decret de data 30/09/2016, aprovant relació factures següents:
- Sorea (Retribució conserv.compt. 3r tr-2016 )......................1.476,02 euros
- Sorea (Retribució aigua 3r tr-2016 ) ...................................16.275,94 euros
- Sorea (Abonament factura) .......................................................-689,32 euros
TOTAL......................................................................................17.062,64 euros
- Decret de data 01/10/2016, per requerir als serveis jurídics municipals redactin un document
on es recullin la igualtat dels drets a protegir quan a la igualtat entre persones, per raó de sexe.
- Decret de data 25/10/2016, autoritzant la reparació del teulat amb escuma de poliuretà a la finca
situada a la C/Canigó, 6.
- Decret de data 25/10/2016, autoritzant la reparació el teulat a la finca situada a la crta. d’Olot,
18.

- Decret de data 25/10/2016, autoritzant la reforma del bany de la finca situada a la crta. d’Olot,
2 1r.
- Decret de data 25/10/2016, autoritzant la regularització de la numeració dels pisos de la plaça
Major, 8, segons instància dels afectats.
- Decret de data 31/10/2016, que aprova les relacions d’obligacions que inclou els números
d’operació comptables del 22010002988 fins al 22016001149, que puja a un total de 24.000,75€, i
la relació número: O/2016/10 d’obligacions de pagament que inclou els números d’operació
comptable que comença pel núm. 220160003015 i acaba amb el núm. 220160003051, i que puja a
un total de 13.949,06 €.
- Decret de data 02/11/2016, aprovar la modificació de crèdits 4/2016.
- Decret de data 04/11/2016, autoritzant la reparació del teulat amb grua de la finca situada al
c/Migdia,7.
- Decret de data 10/11/2016, aprovar les subvencions per a l’any 2016, de les entitats següents i
pels imports que s’indiquen:
- AMPA escola Castellroc, 400€, per a festa final de curs.
- AMPA escola Castellroc, 250€, activitats culturals.
- Associació gent gran, 640 €, per a organització 25è. Aniversari.
- Associació gent gran, 1809 €, per a organització de la Festa de la gent gran.
- Club Natació Castellfollit, 3000€, per a activitats esportives.
- Decret de data 15/11/2016, aprovar la factura de Stoks Didactic, núm. A1-1-01823, de data
14/11/2016, per compar material per Reis per un import de 62,50 €.
- Decret de data 17/11/2016, aprova nomenar representant de l’Ajuntament de Castellfollit de la
Roca al Consell escolar de l’escola “Castellroc” i a la llar municipal “El Castellet” al Sr. Miquel
Reverter i Tres, alcalde.
- Decret de data 29/11/2016, acceptar el canvi de titularitat de la llicència de l’activitat
anteriorment esmentada, abans a nom d’ Aniceto Bosch Freixa i a partir d’ara a nom de Joan
Bosch Devesa.
- Decret de data 30/11/2016, aprovar la relació número: O/2016/11 d’obligacions de pagament
que inclou els números d’operació comptable que comença pel núm. 220163266 i acaba amb el
núm. 220160003345, i que puja a un total de 39.810,23 €.
- Decret de data 02/12/2016, aprovar una subvenció de 500€ a la Unió Esportiva de
Castellfollit, per a l’any 2016.
- Decret de data 14/12/2016, aprovar la factura i certificació d’ Elèctrica del Cadí, SL, núm.
16/1600379, de data 18/10/2016, corresponent a la certificació d’obres núm. 1, del projecte
“Realització de les obres necessàries per tal d’acabar l’edifici del nou Ajuntament”, per un import
de 1.926,48 €., aprovar la factura núm. 1600137, de data 14/12/2016 i certificació d’obres núm. 2
d’ Elèctrica del Cadí, SL, del projecte “Realització de les obres necessàries per tal d’acabar
l’edifici del nou Ajuntament”, per un import de 21.083,52 €.
- Decret de data 15/12/2016, aprovar la relació número: O/2016/12 d’obligacions de pagament
que inclou els números d’operació comptable que comença pel núm. 220163391 i acaba amb el
núm. 220160003398, i que puja a un total de 564,89 €.
- Decret de data 16/12/2016, aprovar que Elèctrica Cadí SL perquè instal·li un comptador
d’aigua l’edifici del nou ajuntament de Castellfollit de la Roca, Pl. Sant Roc núm. 2, a nom del
propi Ajuntament.

- Decret de data 19/12/2016, aprovar la factura d'Elèctrica del Cadí, SL, núm. 160155, de data
20/12/2016, 3a certificació projecte realització de les obres necessàries per tal d'acabar l'edifici del
nou ajuntament, per un import de 19.178,17 €.
- Decret de data 21/12/2016, autoritzant canviar la banyera per plat de dutxa a la finca situada a
la Crta. d’Olot, 44 1r.
- Decret de data 21/12/2016, autoritzant reparar el teulat a la finca situada a la C/Nou, 4.
- Decret de data 21/12/2016, la reforma del bany i cuina a la finca situada a la C/ Pau Casals,
15 2n 2a.
- Decret de data 21/12/2016, destinar l’aportació de 17.214,85€ en concepte de serveis
supramunicipals i 572,40€ com aportació extraordinària per ajuts socials d’urgència, al Consorci
de Serveis Socials de la comarca de la garrotxa.
- Decret de data 21/12/2016, aprovant adjudicar els treballs d’instal·lació d’un sistema de
domòtica de control de la calefacció de l’Escola Castellroc a l’empresa Daniel Faja Grabolosa, per
un import de 8.481,07€ (IVA inclòs), per resultar la proposta més econòmica .
- Decret de data 23/12/2016, aprovant, com a mesura cautelar, la suspensió immediata de les
obres que es practiquen a la finca situada al c/ Migdia, núm. 10-B d’aquesta població, i requerir
als propietaris, perquè procedeixin a sol·licitar l’oportuna llicència
- Decret de data 29/12/2016, aprovar la relació número: O/2016/14 d’obligacions de pagament
que inclou els números d’operació comptable que comença pel núm. 220160003716 i acaba amb
el núm. 220160003887, i que puja a un total de 15.456.84 €.
- Decret de data 29/12/2016, aprovar les factures següents:
- Sorea (Retribució conserv. compt. 4r tr-2016 )................................. 1.447,97 euros
- Sorea (Retribució aigua 4r tr-2016 ) .............................................. 13.943,53 euros
- Gironasoft( Cte. manteniment any 2015)............................................... 32,67 euros
- Gironasoft( Cte. manteniment any 2016)............................................... 32,67 euros
- Decret de data 29/12/2016, aprovar la relació número: O/2016/15 d’obligacions de pagament
que inclou els números d’operació comptable que comença pel núm. 220160003865 i acaba amb
el núm. 220160003874, i que puja a un total de 98,90 €.
- Decret de data 30/12/2016, aprovar la factura d'Elèctrica del Cadí, SL, núm. 160155, de data
30/12/2016, 4a certificació projecte realització de les obres necessàries per tal d'acabar l'edifici del
nou ajuntament, per un import de 57.939,69 €.
- Decret de data 31/12/2016, Aprovar la relació número: O/2016/16 d’obligacions de pagament
que inclou els números d’operació comptable que comença pel núm. 220160004042 i acaba amb
el núm. 220160004195, i que puja a un total de 56.835,24 €.
- Decret de data 3/01/2017, aprovar publicació edicte error de transcripció en la publicació de les
ordenances fiscals.
- Decret de data 16/01/2017, aprovar vistes les liquidacions de Sorea, corresponents a les
facturacions del segon i del tercer trimestre 2016, referent a la gestió del servei d’aigua
domiciliària i clavegueram durant aquests períodes, amb els següents resultats:
- Decret de data 18/01/2017, renovar el contracte Sra. Susanna Pagès Pascual, per suplir
vacances de Dora Miquel i contractar a la Sra. Mercè Hernández Aragón, com a auxiliar
administrativa temporal, a jornada completa, per donar cobertura a les tasques de trasllat des de la
seu provisional.
- Decret de data 25/01/2016, autoritzant reformar el terra de la botiga, arrenjar rajoles pared
cuina i botiga, de la finca situada al C/Migdia, 10.

- Decret de data 25/01/2016, autoritzant per reformar cuina a la finca situada a la C/Pau Casals,
13 1r 1a.
- Decret de data 25/01/2016, autoritzant per canviar terra , lavabo i obertures a la finca situada a
la Ctra. Girona, 19.
- Decret de data 31/01/2017, aprovar l’inici de l’expedient de ruïna imminent de l’edifici situat al
carrer Major.
El Ple se’n dona per assabentat.
3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1 DEL PRESSUPOST 2017
El Sr. alcalde, atesos els fets esdevinguts el cap de setmana passat, quan es va ensorrar en part un
edifici al c/ Major núm. 12 del poble, deixant amb un risc aparent de caure la resta, i la perillositat
que, de passar, presenta pels vianants i veïns, es va incoar un expedient de ruïna imminent.
Atès que en el titular de la finca consta com una empresa amb un domicili en el qual ningú rep les
notificacions, i que la finca està en un contenciós judicial interposat pel Banc de Sabadell,
l’Ajuntament ha de preveure una aplicació de despeses, per avançar el cost de l’enderroc ordenat
d’ofici, amb l’entrada d’ingressos per part de la propietat.
D’acord amb el que estableix l’article 37 del RD 500/90, de Pressupostos de les Entitats Locals, i
les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 2017.
Vist l’informe emès per secretaria -intervenció,
Per tot això, proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar l’Expedient de modificació núm. 1 del Pressupost de la Corporació del 2017
el Pressupost municipal, per tal que la vigència d’aquesta modificació pressupostària es
produeixi amb la màxima urgència possible, amb el següent detall:
CRÈDITS EN AUGMENT:
A)

HABILITACIÓ DE CRÈDITS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

01.1522.27000

CONCEPTE

Despeses imprevistes enderroc finca
TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDITS

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT

CONSIGNACIÓ
INICIAL

0,00

HABILITACIÓ

38.909,34
38.909,34

38.909,34€

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

38.909,34

ORIGEN DELS FONS:
A)

NOUS O MAJORS INGRESSOS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

CONCEPTE

01.38900

Reintegrament despeses per enderroc
finca

CONSIGNACIÓ
INICIAL

TOTAL NOUS O MAJORS INGRESSOS

TOTAL ORIGEN DELS FONS

0,00

NOUS I/O
MAJORS

38.909,34

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

38.909,34

38.909,34

38.909,34€

SEGON.- 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.
TERCER.- Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions, s’entendrà
aprovat definitivament.
El Ple aprova la proposta per unanimitat.

4.- MODIFICACIÓ PUNTUAL ORDENANÇA OCUPACIÓ VP.
Atès que els serveis econòmics municipals s’han adonat que en les ordenances fiscal per al 2017
no s’havia previst cap tarifa per aprofitament privatiu per parada de fires
Atès que està previst celebrar la fira del basalt
El Sr. alcalde proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar l’aprovació provisional de la modificació puntual de l’ordenança fiscal
municipal núm. 13, d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, per afegir
en l’article 6: Quota tributària, una tarifa específica per “Parades fira 5€ per ml ”
SEGON.- Exposar aquest acord al públic pel termini de 30 dies, mitjançant la publicació d’un
anunci al Butlletí Oficial de la Província i edicte al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament d’acord
amb l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004 Text Refós de les Hisendes Locals.
Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient en els termes previstos a
l’article 18 del RD 2/2004 i presentar-hi les reclamacions que es considerin oportunes.
Si transcorregut el termini esmentat, no s’han produït reclamacions ni suggeriments, l’acord
provisional quedarà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord ni de publicació
definitiva, perquè no variarà el contingut de l’aprovació provisional.

Si es produeixen reclamacions i/o suggeriments el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldreles, i aprovar definitivament l’ordenança fiscal en la part modificada.
Si calen modificacions a l’aprovació provisional es passarà de nou pel Ple i elevat a definitiu, es
publicarà, per a general coneixement, al Butlletí Oficial de la Província amb el text íntegre de les
modificacions resultants de les ordenances, per tal que puguin entrar en vigor després de la seva
publicació
El Ple l’aprova per unanimitat.

5.- PROPOSTA CONVENI AMB TVOLOT
Atès que l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca des de fa temps manté convenis anuals amb TV
OLOT, per a la difusió de notícies de l’actualitat comarcal i que es justifica per l’ interès públic
dels habitants de la comarca.
Atès que enguany ja han presentat la proposta de conveni, i s’inclou l’edició de falques
publicitàries d’actes i programacions de l’Ajuntament i també un programa obert dedicat a
l’alcalde.
El Sr. alcalde proposa:
Aprovar el conveni, que suposa una aportació en concepte de subvenció, de 850€.
La secretària interventora fa l’advertiment que aquesta subvenció no està definida en les bases del
Pressupost vigent.
El Sr. alcalde respon que hi ha una previsió suficient en l’ aplicació pressupostària de 1000€ per a
subvencions sense destinatari, la qual es pot destinar a l’aportació a TV Olot com a ajuda a la
promoció del municipi i dels actes de l’Ajuntament.
I demana la votació del Ple per la proposta.
El Ple ho aprova per majoria, amb els vots dels set regidors d’ERC a favor i una abstenció del
Regidor de CIU, Sr. Xevi Gelis Pujolar.

6.- PROPOSTA PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2017
Antecedents:
Vist que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i el Real Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions
(RLGS), determinen l’obligació de les Administracions públiques de proposar un Pla estratègic de
subvencions amb els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aprovació, el termini
necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i el seu finançament així com el seu
seguiment.

D’acord amb allò previst a l’article 31 de la Llei 7/1985, de 5 de maig, Reguladora de les Bases de
Règim Local, amb les seves modificacions, són finalitats pròpies garantir els principis de
solidaritat i equilibri intermunicipals, en el marc de la política econòmica i social.
Que en el cas de les subvencions nominatives del pressupost, per aconseguir major agilitat,
s’hauria de delegar en l’Alcaldia l’aprovació dels convenis reguladors.
Atès que la competència per aprovar aquest document i la delegació de competències corresponen
al Ple de l’Ajuntament,
El Sr. alcalde proposa l’aprovació de la proposta següent:
PRIMER.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions de Castellfollit de la Roca per l’exercici 2017,
que obra a l’expedient.
SEGON.- Delegar en l’Alcaldia l’aprovació i signatura dels convenis de subvencions nominatives
ja existents en el pressupost municipal per l’any 2017.
TERCER.- Que d’acord amb l’article 124 del Decret, de 13 de juny, que aprovà el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, es sotmet a tràmit d’informació pública, per
termini de 20 dies hàbils comptats a partir de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona. Així mateix, es procedirà a la publicació del present anunci al tauler
d’anuncis i a la seu electrònica municipal.
El Ple s’hi avé i s’aprova per unanimitat.

7.-ASSUMPTES URGENTS (SI ESCAU)
El Sr. alcalde informa al Ple que des de la convocatòria fins avui, no s’han donat assumptes
urgents.
El Ple se n’assabenta.
8.-ASSUMPTES DE TRÀMIT
Proposta d’adhesió a la moció “el món local català amb la campanya casa nostra és casa vostra”
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del
desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la guerra,
esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i han
dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i
sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la Unió
Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil catalana

reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les
institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra,
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i
empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones
refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar
polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És Casa
Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís actiu
ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva iniciativa.
Per tot això, des de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, es proposa l'adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Declarar l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, municipi adherit a la campanya
Casa Nostra És Casa Vostra.
SEGON.- Sumar-se a la campanya de suport a l’acollia de població refugiada en trànsit a Europa
víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
TERCER.- Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de
la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer.
QUART.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya
Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi (o ens local
supramunicipals si és el cas).
El Ple hi està d’acord unànimement.
Facultar l’alcalde per signar un conveni de tinença d’animals amb el Consell Comarcal de la
Garrotxa.
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha actualitzat el conveni que mantenia amb
Castellfollit per dur a cap la recollida i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i
de controlar els animals salvatges urbans; així com disposar de centres de recollida dels animals
perduts o abandonats.
Es proposa al Ple que faculti l’alcalde, per signar el conveni esmentat, d’acord amb les facultats
que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultat per la signatura del
present conveni mitjançant acord de Ple de la corporació de 7 de febrer de 2017.
El Ple hi està unànimement d’acord i el faculta.
Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
A Anna M. Serra, un pagament de 17,40€ per tràmits a Hisenda d’Olot, 4 desplaçaments.

A Bàrbara Asencio, un pagament de 8,70€ per assistir a juntes de Turisme al Consell
Comarcal de la Garrotxa, 2 desplaçaments
A Miquel Reverter, un pagament de 67,78€ per assistir a reunió a l’Incasòl, a Vic i a
Barcelona.
Fidel Balés, un pagament de 35,24€ per assistir a l’acompanyament dels acusats pel 9N a
Barcelona i 7,40€ per pagament de tren per reunió a l’Incasol, a Barcelona.

9.- TORN OBERT D’INTERVENCIONS
El Sr. alcalde passa la paraula als regidors per si volen intervenir en temes que creguin d’interès:
Inicia el Sr. Xevi Gelis preguntant com estan els pisos de la Pl. Filadores després de l’ incendi.
El Sr. alcalde diu que l’incendi, que va ser provocat per un dels veïns, va afectar a uns quants
pisos: algun s’ha de revisar l’estructura i d’altres només reparar i pintar.
Les persones dels pisos més afectats estan reallotjades temporalment, fins que es retorni els
habitatges a la situació de normalitat.
Per altre part, vol parlar amb l’Incasol perquè controlin a qui lloguen els pisos. No poden viure-hi
persones amb discapacitats mentals tals, que posin en perill a tots els altres veïns del bloc.
El Sr. Gelis demana si l’equip de govern està al cas que les senyalitzacions pintades a la via
pública s’esborren molt fàcilment.
El Sr. Balés respon que aquestes pintades són de prova i que s’espera que canviï el temps a sec per
pintar-les amb pintura resistent.
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.

