ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 3)

Castellfollit de la Roca, 11 d’agost de 2015
Lloc: Sala del Centre de lectura “Ramon Grabolosa”
Hora d’inici de la sessió: 8 del vespre
Hora d’acabament 9 del vespre.
Hi assisteixen:
Alcalde – president: Miquel Reverter Tres
Tinent d’alcalde primer: Fidel Balés Juanola
Tinent d’alcalde segon : Bàrbara Asencio Serret
Regidors:
Helena Coll Vila
Francesc Reixach i Planella
Roger Santaló Puig
Jasmina Pujolar Font
Joan Prada Pujolar
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 demana si hi ha alguna objecció a fer a l’acta de la sessió del Ple anterior, una còpia de
la qual s’ha tramès prèviament a cada regidor.
S’indica que la representació de l’Ajuntament al Consell Comarcal, que consta en aqueixa acta,
del regidor Sr. Santaló ha de ser com a portaveu adjunt.
La secretària diu que en l’acta definitiva així es farà constar.
L’acta del Ple anterior queda aprovada per unanimitat.

2.- DESPATX D’OFICI

El Sr. alcalde dóna compte de la documentació que ha arribat a l'alcaldia des del Ple anterior fins
el dia d’avui, la qual després d’uns breus aclariments, s’arxiva com a annex I d’aquesta acta.
Entre les gestions informa que:
S’ha reunit amb el secretari general de Política Financera per tractar de la difícil situació financera
actual de l’Ajuntament, i conèixer l’informe que havia de fer –ara mateix ja l’ha fet en sentit
favorable- sobre el pla de regularització i sanejament financer elaborat per l’assessor financer
Miquel Puig i que era necessari per a l’obtenció del préstec que està previst en el Pressupost
municipal del 2015.
S’ha reunit amb el director del Parc Natural de la zona volcànica, per intentar gestionar accions de
protecció de la Cinglera.
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També amb el president del Consell Comarcal, conjuntament amb el gerent, per conèixer les
ajudes i el suport que poden oferir a l’Ajuntament.
Igualment es va trobar amb el Conseller de Política territorial Sr. Santi Vila, amb el director de
l’ACA i amb la directora de política ambiental.
Aquestes trobades han estat una presentació com a primer pas, després de les eleccions municipals
i també una presa de consciència dels problemes i necessitats d’aquest municipi des de diversos
fronts.
El Ple se n’assabenta.

Es dóna compte dels següents decrets de l’alcaldia:
- Decret de data 15/06/2015 que forma les comissions informatives.
- Decret de data 30/06/2015 que autoritza al Sr. Josep Collell Reixach a tallar el pas de vehicles del c/ Dr. Flèming
per celebrar un sopar de veïns del carrer el dia 11 de juliol de 2015.
- Decret de data 30/06/2015, que aprova les factures següents:
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina juny)........................................................ 35,09 euros
- Solred (Carburant màquines i vehicles brigada maig).............................................. 181,67 euros
- Bassols (EP ptge. Cingle març-maig)....................................................................... 301,29 euros
- Bassols (Enllumenat CCC març-maig)..................................................................... 514,54 euros
- Bassols (Enllumenat piscina mpal. març-maig) ....................................................... 638,32 euros
- Bassols (EP pl. Filadores març-maig) ...................................................................... 168,99 euros
- Bassols (EP c/M. Ferrarons març-maig)................................................................... 218,50 euros
- Bassols (EP ctra. d’Olot març-maig) ........................................................................ 205,97 euros
- Bassols (Enllumenat escola març-maig)................................................................... 261,03 euros
- Bassols (Enllumenat escola març-maig)................................................................... 379,15 euros
- Bassols (EP pl. Catalunya març-maig) ..................................................................... 193,32 euros
- Bassols (EP barranc març-maig) .............................................................................. 145,43 euros
- Bassols (EP c/ Pau Casals davant 21 març-maig)..................................................... 115,41 euros
- Bassols (Enllumenat dispensari març-maig)............................................................. 250,47 euros
- Bassols (Enllumenat guarderia març-maig)............................................................. 114,33 euros
- Bassols (Enllumenat Església-Museu març-maig) ................................................... 227,06 euros
- Bassols (EP c/ Pau Casals març-maig) ....................................................................... 52,64 euros
- Bassols (EP ctra. d’Olot a Girona març-maig) ........................................................... 63,45 euros
- Bassols (EP pl. Gegants març-maig) .......................................................................... 95,11 euros
- Bassols (EP travessera març-maig) .......................................................................... 421,47 euros
- Bassols (Enllumenat of. mpals. març-maig)............................................................. 276,47 euros
- Gestoria Girgas, SCP (Febrer).................................................................................. 197,23 euros
- Gestoria Girgas, SCP (Març).................................................................................... 137,70 euros
- Gestoria Girgas, SCP (Contracte Susagna Pagès) ...................................................... 68,34 euros
TOTAL.................................................................................................5.262,98 euros
- Decret de data 01/07/2015 que aprova la relació de factures núm. O/2015/7 amb un import de 43.848,50€.
- Decret de data 03/07/2015 autoritzant instal·lar una parada de venda de formatges el dia 4/7/2015 al mercat de
la població.
- Decret de data 09/07/2015 que sol·licita participar a la convocatòria del Departament d’Ensenyament per ajuts al
menjador escolar, per a usuaris de la llar d’infants curs 2015-2016.
- Decret de data 10/07/2015 que ordena la baixa, per inscripció indeguda d’un veí al Padró Municipal d’Habitants.
- Decret de data 17/07/2015 que autoritza al Sr. Joan Arimany en representació de Gas Natural Distribución
SDG, SA, a fer una obertura de cala sobre vorera al c/Nou, 5.
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- Decret de data 20/07/2015 que modifica parcialment el text de l’Ordenança Fiscal que regula el preus del servei
de la Llar d’infants, per al curs 2015-2016.
- Decret de data 24/07/2015 que autoritza a eixamplar el garatge de la casa situada al c/Canigó, 5.
- Decret de data 24/07/2015 que autoritza a enrajolar un tram d’escala i replà a la casa situada al c/Font, 1-3.
- Decret de data 24/07/2015 que autoritza el Sr. Josep Anglada Pairoló, titular d’El Pub, a poder fer una festa de
l’escuma a la via pública, el proper dissabte 26 de juliol de 2015.
- Decret de data 24/07/2015 que autoritza a canviar el nom del titular del nínxol núm. 65, del 3r bloc.
- Decret de data 29/07/2015 que autoritza a la Comunitat de propietaris de la ctra. d’Olot, 25 a reparar la terrassa
i esquerdes de la façana d’aquest edifici.
Decret de data 4/8/2015, pel qual es sol·licita una subvenció a la Generalitat per canviar làmpades de nucli
antic.

3. –PROPOSTA CANVI DE GESTIÓ DEL MENJADOR ESCOLAR

Atès que la Corporació municipal en Ple de data 25/7/2011 va ratificar l’ adjudicació del
contracte de servei consistent en la gestió del servei del menjador escolar i hi va ampliar el servei
amb el monitoratge del migdia dels usuaris del menjador, a l’empresa “La Cuina d’en Jep”
Atès que aquest contracte està fora de vigència i cal la seva revisió o derogació.
Atès que la responsabilitat del menjador escolar és del Consell Comarcal de la Garrotxa i que, a
sol·licitud de l’Ajuntament, el Consell Comarcal havia cedit la gestió del servei a l’Ajuntament.
Atès que aquesta cessió té un termini de vigència que finalitza el 2016.
El Sr. alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords:
PRIMER.- Denunciar el conveni de cessió de gestió del menjador escolar signat entre
l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Garrotxa per tal renunciar a la continuïtat
de la gestió municipal.
SEGON.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa que reprengui la responsabilitat de la
gestió del menjador escolar de Castellfollit de la Roca.
TERCER.- Comunicar aquests acords a:
- l’empresa “La Cuina d’en Jep”, que a partir de l’acabament del curs escolar i de la
llar d’infants, a 31/7/2015, consideri el contracte rescindit, per finalització de
vigència.
- al Consell Comarcal de la Garrotxa, a efectes de portar la gestió del menjador
escolar el proper curs 2015/2016.
- A la direcció de l’Escola Castellroc i a la direcció de la Llar d’infants “el Castellet”
per al seu coneixement.
El Sr. Alcalde motiva la decisió de l’equip de govern amb diversos aspectes del servei:

PO11082015

Pàgina 3 / 11

S’havia de renovar la contractació del cuiner, cosa que legalment s’havia de fer mitjançant
concurs públic i hagués estat difícil que ho hagués guanyat el cuiner cessat, per mitjans i per
currículum, perquè actualment s’hi haguessin presentat persones i empreses de característiques
molt més àmplies de les que disposa un autònom com era ell.
Que el servei que fa l’empresa adjudicatària del Consell Comarcal, en fer-ho a moltes escoles, pot
abaratir els preus de cost del menjador.
Fins ara, la responsabilitat queia sobre l’Ajuntament, en canvi externalitzant el servei d’aquesta
manera, l’assumirà el Consell Comarcal.
I afegeix que s’ha negociat que l’esmentada empresa subrogui el personal que fins ara estava de
suport a la cuina i al menjador, així com també, incloure el cuiner cessant dintre una borsa de
treball de la mateixa empresa perquè pugui exercir de cuiner en qualsevol dels centres en els quals
presten els serveis.
Seguidament el Sr. alcalde demana el vot als regidors que ho aproven per unanimitat
4. –PROPOSTA DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA ALS ÒRGANS DE L’AJUNTAMENT.

El Sr. alcalde cedeix l’exposició d’aquesta proposta a la regidora Sra. Asencio, i que explica que a
rel de poder assegurar que tots els membres convocats a una reunió pública rebin la convocatòria i
també que l’Ajuntament li quedi constància, la Generalitat ha posat a disposició de les
administracions públiques l’aplicació “e-NOTUM”, mitjançant la qual es poden fer les
notificacions individuals a cadascun dels convocats, amb la garantia que ho rebrà, i al mateix
temps en quedarà constància en el Registre municipal de sortides.
Aquesta convocatòria d’avui ja s’ha fet amb aquest sistema, encara que de manera de prova.
S’anirà implantant a mesura que es vagi perfeccionant el sistema. Ara mateix, aquesta notificació
admet adjuntar documentació, però amb limitació.
La manera de poder notificar conjuntament amb la documentació informativa serà la compra d’un
arxiu electrònic al qual el convocant hi podrà penjar la documentació addicional a la convocatòria
i cadascú hi podrà accedir de manera segura, i descarregar-se el que cregui convenient. Aquest
servei té un cost econòmic segons capacitat i de moment, encara no s’ha concretat.
Mentrestant, es complementa la notificació amb l’ús del correu electrònic.
L’assessorament més proper el fa l’equip informàtic del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Dit això, el Sr. alcalde proposa aprovar: El protocol d’ús de les notificacions electròniques via eNOTUM de qualsevol convocatòria adreçada als regidors municipals.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.
5.-PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL PRÉSTEC PREVIST AL PRESSUPOST 2015

Vista la Memòria d’Alcaldia–Presidència referent al Pla de Regularització i Sanejament Financer
2014-2019, que preveu la concertació d’una operació de préstec a llarg termini per import de
119.954,40€, per al finançament del mateix.
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Atès que el Pla de Regularització i Sanejament Financer fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament del
30 de desembre de 2014, i aprovat per la Direcció General de Política financera, Assegurances i
Tresor en data 3 de juliol de 2015.
Vist l’informe emès per Secretaria - intervenció Municipal respecte de l’aplicació i compliment
del principi de prudència financera.
Sol·licitades ofertes a les diferents Entitats Financeres operatives amb l’Ajuntament, s’ha rebut a
aquesta data només oferta del BBVA, que compleix el principi de prudència financera.
Atesa la potestat que s’atorga al Ple Municipal per a la seva aprovació, al RD Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Sr. alcalde proposa al
Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar la concertació d’una operació de préstec per un import de 119.954,40€, pel
finançament del Pla de Regularització i Sanejament 2014-2019, amb l’entitat BBVA que ofereix
les següents condicions financeres:
L’operació i les seves condicions són les següents:
Import nominal: 119.954,40€.
Termini de l’operació: 4,35 anys (52 mesos).
Periodicitat de les liquidacions: Trimestrals amb amortització constant (sistema alemany).
Tipus d’interès aplicat: Euríbor a 3 mesos (90 d) + diferencial 1,16.
Periodicitat revisió tipus d’interès: Trimestral.
Comissió d’estudi: 0,00%.
Comissió d’obertura: 0,00%.
Comissió cancel·lació anticipada: 0,00%.
Intervenció Fedatari Públic: Fedatari públic municipal.
SEGON: Sol·licitar al Departament d’Economia i Finances, Direcció General de Política
Financera de la Generalitat de Catalunya, l’autorització d’aquesta operació.
TERCER: Autoritzar el Sr. alcalde - president d’aquesta Corporació, tan àmpliament com en dret
fora menester, per a l’adjudicació de l’operació a l’entitat financera al BBVA, per a la
formalització dels corresponents documents, així com a resoldre quantes incidències puguin
suscitar-se fins a la total formalització.
QUART: Comunicar a l’entitat escollida el present acord.
El Ple s’hi avé i s’aprova per unanimitat
6.-PROPOSTA D’ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR A CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Iniciat l’Expedient per al nomenament de jutge de Pau titular, en el qual s’ha emès l’informe del
secretari sobre la legalitat aplicable.
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Atès que només s’ha presentat la instància del Sr. Pere del Monte i Martí, jutge de Pau fins ara
electe, i d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial, EL Sr. alcalde proposa
al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord.
1. Elegir el Sr. Pere del Monte i Martí, com a jutge de Pau Titular.
2. Trametre l’acord adoptat al jutge de 1ª. Instància i Instrucció d’Olot, perquè el trameti a la
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia.
El Ple s’hi avé i s’aprova per unanimitat

7.-PROPOSTA De MOCIONS
A) PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015

El Sr. alcalde passa la paraula al regidor Sr. Santaló perquè llegeixi la moció, que diu:
“La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja
que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur
en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de
la 19a edició del Correllengua. Des de la CAL considerem que seria molt important la
presentació, a tots els municipis i comarques, de la Moció que redactem a continuació i
l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats. ( juliol de 2015 )
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració
de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la
llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema
educatiu,
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un
futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil
en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana,
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Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, es
proposa al Ple
Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor d ela
plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de la parla catalana i a
favor de la seva unitat.
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i
aportar la infraestructura i ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats
programades
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació.
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre població
nouvinguda.
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana (CAL), al c/ Muntades, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu
electrònic cal@cal.cat”
El Ple hi està d’acord i aprova la Moció per unanimitat.
B) El Sr. alcalde passa la paraula al regidor Sr. Balés perquè llegeixi la moció, que diu:

“MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <<GARANTIA +55>>, PROPOSTA
IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa
major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat
laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a
modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és
essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció
per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure
a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga durada, és
evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció
contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una
futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors
de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació,
a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la
protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55,
passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps
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durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55
anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%,
podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en
els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat
la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat
sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys,
desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixarles als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per
sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles persones
que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les
estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries
laborals personals i possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa
cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als
seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un
context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o
perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base
reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot
amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors
de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de
426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé
no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i
l’exclusió social
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que
es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per
tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
<<Garantia +55>> i que significa:
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin
en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la
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2)
3)

4)
5)

prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i
que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent
b. el manteniment d’ entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en
la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la
percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat
Social per IP, mort i supervivència i jubilació.
Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta
Social Europea.
Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les
inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar
l’ocupabilitat d’aquestes persones.
Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de
formació amb continguts reals.

SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la UGT
de Catalunya”
El Ple hi està d’acord i aprova la Moció per unanimitat.
8. -ASSUMPTES URGENTS

Des de la convocatòria fins ara el Sr. alcalde constata que se n’ha donat cap.
El Ple se n’assabenta.
9.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.

Aprovació de factures
Es dóna compte al Ple d’una relació de factures entrades al Registre municipal fins el dia
8/8/2015, per un total de: 40.559,56 €.
El Ple en queda assabentat. (S’arxiva la relació de factures aprovades com a annex II d’aquesta
acta)
- Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
-A Miquel Puig, assessor econòmic de l’Ajuntament, un total de 51€, en concepte de
desplaçament a Barcelona, al Departament d’Economia i Coneixement, el dia 7/7/2015.
-A Miquel Reverter Tres, alcalde, 67,79€ en concepte de desplaçaments a Girona per assistir a
diverses reunions de gestió municipal, durant el mes de juliol 2015.
-A Bàrbara Asencio, 129.45 € en concepte de desplaçaments per diverses gestions de la seva
competència, durant el mes de juliol 2015.
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-A Dolors Fernandez, directora de la Llar d’infants municipal, 19.14€ en concepte de
desplaçaments a Seminaris formatius de caràcter comarcal, i a un curs formatiu, durant el curs
escolar 2014-2015.
El Ple se n’assabenta.
10 - PRECS I PREGUNTES

El Sr. alcalde demana si hi ha alguna pregunta o prec a fer per part dels regidors, i el regidor Sr.
Gelis demana:
- Referent als últims i reiterats robatoris a les instal·lacions de la Piscina i al Pub, si l’equip de
govern ha establert algun protocol amb els mossos .
El Sr. alcalde respon que s’ha parlat amb els mossos i que els ha manifestat que ho estat treballant
a nivell de la comarca, perquè creuen que els autors tenen un recorregut més ampli que
Castellfollit, per altres robatoris de les mateixes característiques, i també, que s’ha avisat als
responsables dels establiments que procurin no deixar diners ni claus a l’abast fàcil dels lladres.
També vol deixar constància que algunes veus inculpen a nivell de rumor, un grup de joves del
poble, sense cap prova, cosa que pot estigmatitzar-los quan no hi ha cap indici que hagin estat ells.
Qualsevol persona que tingui alguna prova o vegi algun fet sospitós ha de presentar o fer una
denúncia als Mossos.
- El Sr. Gelis demana si s’ha establert alguna regulació amb la persona que actualment obre
l’església –museu.
El sr. alcalde respon si està treballant, però que la pròpia persona que l’obre, ha demanat que
s’esperi haver passat l’estiu –que és temporada alta pel que fa al turisme- per tal de prendre
decisions.
- També demana què es fa en relació als excrements de gats i gossos als carrers.
El Sr alcalde respon que s’ha passat un ban reiteratiu de les obligacions de les persones que tenen
animals de companyia i que s’avisa a les persones que posen punts d’alimentació a gats no
domèstics, que aquests hauran d’ubicar-los fora del nucli urbà. El Sr. Balés afegeix que s’han
establert dos punts d’alimentació: un als horts de la Rossolada i l’altre al costat de la nau de
l’antiga Hicasa. I s’adverteix de sancions en cas d’incompliment d’aquestes disposicions.
El Sr. alcalde afegeix que s’ha parlat amb els Mossos per establir un conveni per al compliment de
totes aquelles disposicions que són de caràcter municipal i que, en no tenir policia pròpia, haurien
d’actuar ells. Hi estan disposats tot i que es queixen de manca de personal suficient per poder
garantir el servei.
- El sr. Gelis també s’interessa pel criteri pel qual s’han canviat senyals d’estacionament de
vehicles, referint-se a ratlles d’estacionament.
El Sr. alcalde passa la paraula al Sr. Bales que respon que el fet que va originar el canvi va ser un
accident recent d’un biciclista en una cantonada d’accés a la carretera, per falta de visibilitat.
Veient la necessitat de fer complir la normativa de circulació que fixa 5 metre mínim de
prohibició d’estacionament en qualsevol intersecció entre vials on circulin vehicles.
Es té la intenció de demanar a trànsit que faci una valoració de la senyalització de circulació dels
carrers del municipi, per veure si es pot millorar la seguretat veïnal.

PO11082015

Pàgina 10 / 11

- El Sr. Gelis demana també perquè s’han variat els preus de la Llar d’infants i els horaris del
servei dels que s’havien aprovat inicialment.
El Sr. alcalde respon que, vistes les preinscripcions dels curs vinent, les dates d’incorporació dels
de P1 i les baixes dels usuaris que pleguen per l’edat d’escolarització, s’han vist obligats a retocar
el servei en horari, en personal i en preus, encara que s’ha procurat que siguin mínimes les
afectacions i així mantenir l’equilibri servei-cost.

I no havent-hi més assumptes de l’ordre del dia per tractar, el president 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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