ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 28)
A la Sala de Plens "Espai Cultural Sant Roc", a les 8 del vespre del dia 21 de juny de 2017,
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 Serret, Srta. Helena Coll Vila, Sr. Francesc Reixach i Planella, Sr. Roger
Santaló Puig, Srta. Jasmina Pujolar Font i el Sr. Joan Prada Pujolar. Excusa la seva absència
el regidor Sr. Xavier Gelis 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 i informa al Ple que la secretària no
ha tingut temps d’ acabar de redactar l’acta del Ple anterior, per la qual cosa es passarà en el
proper Ple

2.- PROPOSTA DE SUPRESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR
D’INFANTS.
Antecedents
- Considerant que per Resolució d'Alcaldia de data 8 de juny de 2017 es va incoar expedient
per a la supressió del servei públic de Llar d’Infants motivada amb el cost de mantenir aquest
servei per l’Ajuntament.
El cost del servei de la Llar d’infants previst pel curs 2017-2018 és de 103.014,05€, que
suposaria un cost per alumne de 6.867,60€ ( 15 alumnes).
- Donat que l’aportació dels pares suposaria un ingrés total per tots els conceptes ( matrícula,
material, curs i acollida) de 31.999,89€ (El 31, 06% del cost real de la plaça de 6867,60€)
- Donat que l’aportació de la Generalitat al curs 2017-2018, calculada a raó de 875€ per
alumne, seria de 13.125€, cosa que suposaria només el 12,74% del cost real de la plaça, de
6.867,60€.
I per tant la cobertura financera del servei, l’Ajuntament hauria d’aportar la diferència dels
cost per un import de 57.889,16€ ( 103.014,05-31.999,89-13.125), el que suposaria el 56,20%
del servei.
- Atès que en el Pla d’ajust 2012-2013 aprovat pel Ple de l’Ajuntament i valorat
favorablement pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, i que va servir per
contractar l’operació de crèdit del mecanisme per al pagament de proveïdors, regulat al RD
4/2012 i 7/2012, l’Ajuntament va proposar, entre d’altres mesures, la mesura 4 “correcte
finançament de taxes i preus públics” referida a la cobertura financera dels serveis municipals
finançats amb taxes i/o preus pública, com és el cas.

Concretament en el Pla d’Ajust es va proposar assumir un dèficit / desaquilibri d’aquesta
cobertura del servei de la Llar d’infants municipal, amb un import màxim de 35.000€
- Considerant que s’han redactat dos informes tècnics al respecte de data 10 de març i data 28
d’abril respectivament,
- Atès que la comissió creada ha redactat la memòria justificativa de la supressió del servei
públic per considerar-ho inviable i s’han seguit els passos determinats per la normativa vigent.
Acords
PRIMER.- Prendre en consideració la Memòria justificativa de la supressió del servei de Llar
d’infant municipal redactada per la comissió creada a tal efecte, així com la documentació
complementària annexa, en la qual queda palesa la inviabilitat del servei de la Llar infantil
municipal.
SEGON.- Sotmetre la Memòria i la documentació complementària a informació pública pel
termini de trenta dies,mitjançant anuncis que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquest
Ajuntament, a l'efecte que els particulars i Entitats, puguin formular les observacions que
estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica
d'aquest Ajuntament www.castellfollitdelaroca.org.
TERCER.- Que en el cas que no es presenti cap al·legació, el servei s’entendrà definitivament
suprimit per al curs 2017-2018.
El Ple ho aprova per unanimitat.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA PÒLISSA DE TRESORERIA DE 150.000 €
El Sr. alcalde dóna compte al Ple del Decret de data 20/6/2017, que es descriu a continuació,
pel qual s’aprova una operació de tresoreria, que presenta al Ple a ratificar si escau.
“Vista la Memòria d’Alcaldia – presidència referent a la concertació d’una operació de
tresoreria per import de 150.000,00€,
Vist l’informe emès per secretaria – intervenció municipal.
Atesa la potestat que s’atorga a l’alcalde – president per la seva aprovació, concretament a
l’article 52.2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, donat que aquesta operació de tresoreria no supera el 15% dels recursos
ordinaris liquidats del darrer exercici liquidat, el de 2016.
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la concertació de l’operació de tresoreria per un import de 150.000,00€,
pel desajust temporal que es produeix a la tresoreria municipal, amb l’Entitat BBVA, i amb
les següents condicions:
- Import nominal:150.000,00€.
- Interès:0,37% fix.

- Comissió d’obertura:0,00%.
- Comissió de disponibilitat:0,025% trimestral.
- Termini:12 mesos.
SEGON: Trametre al Departament d’Economia i Finances, Direcció General de Política
Financera de la Generalitat de Catalunya, la comunicació d’aquesta operació.
TERCER: Facultar al Sr. Alcalde – President d’aquesta Corporació, tan àmpliament com en
dret fora menester, per la formalització dels corresponents documents, així com a resoldre
quantes incidències puguin suscitar-se fins a la formalització.”
QUART: Comunicar a l’Entitat BBVA el present acord”
El Ple el ratifica per unanimitat.

4.- PROPOSTA DE CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA PER POSSIBLES ATACS
CIBERNÈTICS.
Arran dels problemes de pirateria informàtica, es aconsellable tenir una assegurança que, en
cas de patir alguna destrucció de les dades, cobreixi el seu rescat i els perjudicis que això
pugui ocasionar.
El Sr. Alcalde llegeix l’ oferta del BBVABroker, d’una assegurança “CiberRisc BBVA” amb
la relació de serveis coberts fins a 250.000€, que té un cost de 971€ l’any, amb una franquícia
de 2.500€.
El Ple la troba conforme i, per unanimitat, aprova:
Primer.- Contractar la pòlissa d’assegurança “CiberRisc BBVA” amb les condicions
proposades.+
Segon.- Comunicar-ho al BBVA

5.- PROPOSTA D’ESCOLLIR LES FESTES LOCALS PER AL 2018
Atès que el Departament de Treball de la Generalitat ha requerit que s’escollissin les dues
festes locals de Castellfollit de la Roca, el Ple per unanimitat ha acordat mantenir com a festes
locals, per l’any 2018:
Festa de la Germandat, el dilluns per al 21 de maig
Festa Major, el dilluns 17 de setembre
Aquest acord es comunicarà al Departament de Treball.

6.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
No es presentes assumptes de tràmit.

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.

