ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 22)
Castellfollit de la Roca, 1 d’octubre de 2013
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: Moisès Coromina i Soler
Tinents d’alcalde:
Josep Collell i Reixach
Xavier Gelis i Pujolar
Regidors : Gerard Planella i Roura
Raül Galán i Orellana
Roger Vidal i Corominas
Miquel Reverter i Tres
Fidel Balés i Juanola
Helena Coll i 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.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcalde demana si hi ha alguna objecció a fer a les actes de les dues sessions de Plens anteriors,
una còpia de les quals s’ha tramès prèviament a cada regidor.
El Sr. Reverter demana a la secretària que comprovi la redacció de l’acta de juliol, si en el punt
“precs i preguntes” quan es fa referència a la seva intervenció, realment va dir que “millor tancar
l’església museu abans que mantenir la persona que actualment és l’encarregada d’obrir el local”
La secretària diu que ja ho comprovarà, i si no ho va dir, es proposarà la correcció a la propera acta.
No havent-hi cap altra objecció, les actes dels dos Plens anteriors, 2/7/2013 i 30/9/1013 es
consideren aprovades.

2.- DESPATX D’OFICI:
Tot seguit 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.
Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
Des de l’últim Ple fins a l’actual, s’han realitzat els decrets següents:
- Decret de data 26/06/2013 que aprova inicialment el “Pla d’Infraestructures d’abastament d’aigua,
modificat – juny 2013”.
- Decret de data 30/06/2013 que aprova les factures següents:
- Grossen (Carburant vehicle brigada maig) ...................................... 198,96 euros
- Vodafone (Telèfons mòbils maig) ................................................... 100,73 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina juny) ............................... 35,09 euros
- Ass. Dos per Quatre (Concert cobla “Ciutat de Girona” ................. 950,00 euros
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Catalana Occident (Assegurança vehicle brigada)........................... 623,86 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Recollida FORM maig).......... 1.073,52 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Recollida deixalles maig)....... 2.205,88 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Tractament deixalles maig).... 2.099,92 euros
Sigma (Abonament part fra. Redacció PAES)..................................-48,02 euros
Ono (ADSL of. Mpals i biblioteca juny) ......................................... 136,44 euros
Gestoria Girgas (abril) ..................................................................... 269,59 euros
Teisa (1 carnet bus de Josep Rigau)..................................................... 1,80 euros
Unió Esportiva Castellfollit (Subvenció ordinària + IMV) ............. 568,10 euros
Bassols (Consum llum CCC per Festa Germandat)........................... 26,69 euros
Bassols (Verificació instal·lació CCC) .............................................. 20,63 euros
Bassols (EP ptge. Cingle març-maig) .............................................. 350,92 euros
Bassols (Enllumenat CCC març-maig) ............................................ 516,19 euros
Bassols (Enllumenat piscina mpal. març-maig)............................... 612,62 euros
Bassols (EP pl. Filadores març-maig).............................................. 240,56 euros
Bassols (EP c/M. Ferrarons març-maig) .......................................... 243,04 euros
Bassols (Enllumenat escola març-maig) ............................................ 11,83 euros
Bassols (Enllumenat escola març-maig) .......................................... 316,19 euros
Bassols (EP pl. Catalunya març-maig) ............................................ 189,80 euros
Bassols (EP cinglera març-maig)..................................................... 122,71 euros
Bassols (EP c/ Pau Casals davant 21 març-maig)............................ 171,38 euros
Bassols (Enllumenat dispensari març-maig)...................................... 88,17 euros
Bassols (Enllumenat guarderia març-maig)...................................... 35,36 euros
Bassols (Enllumenat Església-Museu març-maig) .......................... 300,37 euros
Bassols (EP c/ Pau Casals març-maig) .............................................. 49,61 euros
Bassols (EP ctra. d’Olot a Girona març-maig) .................................. 70,14 euros
Bassols (Enllumenat oficina correus març-maig) .............................. 98,26 euros
Bassols (EP pl. Gegants març-maig).................................................. 95,54 euros
Bassols (EP travessera març-maig).................................................. 492,82 euros
Bassols (EP pl. Sant Roc març-maig) .............................................. 173,21 euros
Bassols (Enllumenat of. mpals. març-maig) .................................... 318,69 euros
TOTAL........................................................................................12.760,60 euros

- Decret de data 08/07/2013 que autoritza el Sr. Jaume Coma en representació de Lorenzo Gomez
Gomez a canviar el plat de dutxa de la casa situada a la ctra. vella d’Olot, 5.
- Decret de data 08/07/2013 que autoritza el Sr. Daniel Faja Grabolosa a reparar un mur a la casa
situada al c/ Dr. Flèming, 17.
- Decret de data 09/07/2013 que concedeix a Josep Anglada i Carme Pairoló llicència municipal
d’activitat recreativa de restauració per l’activitat de bar amb terrassa a la pl. Major, 7.
- Decret de data 10/07/2013 que autoritza el Sr. Manuel Valentin a pintar el sòcol de la façana de la
casa situada al c/ Església, 8.
- Decret de data 11/07/2013 que autoritza el Sr. Josep Anglada a utilitzar la plaça Major el dia
20/07/2013 per fer un concert de música en viu.
- Decret de data 26/07/2013 que autoritza la Sra. Olga Andújar Amate a reformar la coberta de la
casa situada a la ctra. de Girona, 11.
- Decret de data 29/07/2013 que autoritza el Sr. Francesc Llorens Oller a precintar el comptador
d’aigua del pis situat a la pl. Filadores, 1, 1r, 2a.
- Decret de data 31/07/2013 que aprova les factures següents:
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Vodafone (Telèfons mòbils juny) ...................................................... 60,03 euros
Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina) ....................................... 35,09 euros
Telefònica (Telèfon Ajuntament maig)............................................ 186,52 euros
Telefònica (Fax Ajuntament maig) .................................................... 25,85 euros
Telefònica (Telèfon Dispensari maig) ............................................. 118,30 euros
Telefònica (ADSL dispensari maig) .................................................. 86,56 euros
Telefònica (Telèfon Biblioteca maig) ................................................ 26,34 euros
Telefònica (Telèfon Guarderia maig) ................................................ 39,63 euros
Telefònica (Ascensor CCC maig) ...................................................... 17,50 euros
Telefònica (Telèfon Escola maig)...................................................... 51,57 euros
Telefònica (Telèfon Piscina maig)..................................................... 28,72 euros
Telefònica (Ascensor dispensari maig).............................................. 17,11 euros
Telefònica (Telèfon desfibril·lador maig).......................................... 16,91 euros
Gestoria Girgas (abril) ..................................................................... 269,59 euros
Gestoria Girgas (maig)..................................................................... 139,76 euros
Gestoria Girgas (contractes socorristes) .......................................... 155,61 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Tractament deixalles juny)..... 1.989,16 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Recollida deixalles juny)........ 2.046,09 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (FORM juny)........................... 1.073,52 euros
Ascensors Serra (Instal·lació telèfon ascensor CCC) ...................... 108,90 euros
Ascensors Serra (Instal·lació telèfon ascensor dispensari) .............. 108,90 euros
ONO (juliol)..................................................................................... 136,44 euros
Sorea (Retribució aigua 1r trim. 2013) ......................................... 6.698,05 euros
Sorea (Abonament rebuts) ..............................................................-184,45 euros
Catalana Occident (Assegurança brigadistes).................................... 59,84 euros
La Fageda (Treballs jardineria 2n trim. 2013) .............................. 1.797,44 euros
Promocions Picart (Lloguer camió cistella)..................................... 127,05 euros
Arqués Còpies (Impressions i cartolines per guarderia) .................... 54,20 euros
Llagosnet (Material neteja guarderia juny)........................................ 54,01 euros
Introsoft (Compra tinta per of. Mpals)............................................... 18,49 euros
Copi Olot (Mant. Fotocopiadora biblioteca juny)................................ 3,33 euros
Copi Olot (Mant. Fotocopiadora of. Mpals. juny) ............................. 49,26 euros
Copi Olot (Material oficina per guarderia) ........................................ 54,08 euros
Assoc. Cultural Dos per Quatre (Actuació Toni Subirana) ............. 300,00 euros
Forn Vilanova (Pa i farina per swimingcros)..................................... 20,74 euros
Oliveras (Material per voluntaris d’estiu).......................................... 16,72 euros
Lith (Rebuts i sobres per of. Mpals.) ............................................... 384,78 euros
Grau Sistemes Tèrmics (Reparació transformador piscina) ............ 179,53 euros
J.Pairó (Compra menjar per guarderia).............................................. 52,88 euros
SGS (Inspecció enllumenat pl. Catalunya) ...................................... 152,39 euros
Ascensors Serra (Mant. Ascensor dispensari 3r trim.)..................... 294,03 euros
Ascensors Serra (Mant. Ascensor CCC 3r trim.)............................. 297,66 euros
TOTAL........................................................................................17.168,13 euros

- Decret de data 01/08/2013 que aprova la liquidació de Sorea del 4t trim. 2012 i 1r trim. 2013,
corresponents a la gestió del servei d’aigua domiciliària i clavegueram.
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- Decret de data 08/08/2013 que dona compte que el Sr. Esteve Guinó Coma ha comunicat a
l’ajuntament l’obertura d’una activitat de fusteria a la planta baixa de la casa situada a la ctra. d’Olot,
53.
- Decret de data 12/09/2013 que sol·licita participar en el programa Pt10. (Programa de suport
econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes) de la convocatòria de
Dipsalut.
- Decret de data 20/09/2013 que encarrega al Consell Comarcal de la Garrotxa que realitzi els tràmits
necessaris per acollir-se a la convocatòria d’ajuts del Departament d’Empresa i Ocupació perquè
aprovi i executi el projecte “Manteniment i millora de camins de la xarxa de senders Itinerànnia a la
Garrotxa”.
- Decret de data 24/09/2013 que autoritza el Sr. Esteve Guinó Coma a remolinar i pavimentar el
garatge de la casa situada a la ctra. d’Olot, 53.
- Decret de data 31/08/2013 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils juliol)..................................................... 75,92 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina agost).............................. 35,09 euros
- Telefònica (Telèfon Ajuntament juny) ............................................ 180,91 euros
- Telefònica (Fax Ajuntament juny)..................................................... 27,18 euros
- Telefònica (Telèfon Dispensari juny) .............................................. 105,41 euros
- Telefònica (ADSL dispensari juny) ................................................... 87,05 euros
- Telefònica (Telèfon Biblioteca juny)................................................. 26,41 euros
- Telefònica (Telèfon Guarderia juny) ................................................. 41,29 euros
- Telefònica (Ascensor CCC juny)....................................................... 17,40 euros
- Telefònica (Telèfon Escola juny)....................................................... 61,96 euros
- Telefònica (Telèfon Piscina juny)...................................................... 28,15 euros
- Telefònica (Ascensor dispensari juny)............................................... 17,40 euros
- Telefònica (Telèfon desfibril·lador juny) .......................................... 17,40 euros
- Diputació (Manteniment parc urbà salut 2013) ............................... 600,00 euros
- Bassols (EP ptge. Cingle maig-juliol).............................................. 259,01 euros
- Bassols (Enllumenat CCC maig-juliol)............................................ 543,54 euros
- Bassols (Enllumenat piscina mpal. maig-juliol) ........................... 1.275,04 euros
- Bassols (EP pl. Filadores maig-juliol) ............................................. 168,08 euros
- Bassols (EP c/M. Ferrarons maig-juliol).......................................... 188,46 euros
- Bassols (Enllumenat escola maig-juliol).......................................... 248,10 euros
- Bassols (Enllumenat escola maig-juliol).......................................... 242,69 euros
- Bassols (EP pl. Catalunya maig-juliol) ............................................ 200,18 euros
- Bassols (EP cinglera maig-juliol) .................................................... 113,12 euros
- Bassols (EP c/ Pau Casals davant 21 maig-juliol) ........................... 156,59 euros
- Bassols (Enllumenat dispensari maig-juliol) ................................... 257,95 euros
- Bassols (Enllumenat guarderia maig-juliol) ................................... 102,91 euros
- Bassols (Enllumenat Església-Museu maig-juliol) .......................... 228,35 euros
- Bassols (EP c/ Pau Casals maig-juliol) .............................................. 32,56 euros
- Bassols (EP ctra. d’Olot a Girona maig-juliol) .................................. 63,33 euros
- Bassols (EP ctra. d’Olot maig-juliol)............................................... 139,39 euros
- Bassols (EP pl. Gegants maig-juliol) ................................................. 71,79 euros
- Bassols (EP travessera maig-juliol) ................................................. 400,33 euros
- Bassols (Enllumenat of. mpals. maig-juliol).................................... 187,07 euros
- Bassols (Enllumenat of. Correus maig-juliol).................................... 43,39 euros
- ONO (ADSL biblioteca i of. Mpals. agost) ..................................... 136,44 euros
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Consell Comarcal de la Garrotxa (Tractament deixalles juliol) ... 2.221,26 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (FORM juliol).......................... 1.073,52 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Recollida deixalles juliol) ...... 2.158,39 euros
Catalana Occident (Assegurança edificis) .................................... 5.315,07 euros
Gestoria Girgas (maig)..................................................................... 139,76 euros
Gestoria Girgas (socorristes)............................................................ 155,61 euros
TOTAL........................................................................................17.443,50 euros

- Decret de data 05/09/2013 que autoritza el Sr. Joan Sala Torrent a treure runes de la teulada
caiguda a la casa situada a la ctra. de Girona, 10.
- Decret de data 27/09/2013 que autoritza la Sra. Jezabel Pineda Pozo a precintar el comptador
d’aigua del pis situat a la pl. Filadores, 1, 1r, 1a.
Després de diversos aclariments, el Ple se’n dona per assabentat.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA INDEMNITZACIÓ A MOISÈS COROMINA, PER
A L’EXERCICI DE L’ALCALDIA, DESPRÉS DE LA SEVA JUBILACIÓ DEL RÈGIM
LABORAL
El Sr. alcalde proposa al Ple l’aprovació d’un canvi en les assignacions i indemnitzacions que
estaven aprovades i es venien realitzant fins ara, motivat pel canvi de la condició laboral seva.
Antecedents: Atès que la normativa sobre règim local, al referir-se a l'estatut dels membres de les
corporacions locals, estableix el dret dels electes locals a la percepció de retribucions per a l'exercici
dels seus càrrecs quan es desenvolupin en dedicació exclusiva o parcial, i a la percepció
d’indemnitzacions quan el desenvolupament no tingui aquest caràcter, i en la quantia i condicions
que acordi el Ple de la Corporació.
En data 27 de juny de 2011, el Ple de la Corporació municipal va aprovar les assignacions a polítics
per al desenvolupament del seu càrrec, d’acords amb les responsabilitats i àrees de servei que s’han
assignat a cadascú, i que s’han mantingut fins el 30 d’abril de 2013.
Fonaments de dret. Article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Article 166 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.
Resolució 69/2008, d’1 d’abril, de la Generalitat de Catalunya, de compensació econòmica a
municipis de menys de 2000 habitants perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals, per a l'exercici 2013.
Proposa al Ple.
En data 30 d’abril de 2013 el Sr. Moisès Coromina i Soler va optar a la jubilació del règim laboral,
per la qual cosa, es proposa adequar a la nova situació la relació laboral de l’alcalde amb
l’Ajuntament.
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A partir del 30 d’abril en endavant el Sr. Moisès Coromina i Soler cessa com a membre en nòmina
de l’Ajuntament i sol·licita al Ple una indemnització econòmica per compensar la dedicació que li
comporta el càrrec d’alcalde del municipi, i proposa:
1. Aprovar una indemnització de 500€ mensual en concepte d’indemnització econòmica per la
dedicació i la responsabilitat del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
Aquesta indemnització suposarà la renúncia a les indemnitzacions que fins ara es liquidava per
assistència als plens.
2. Suplementar la partida d’indemnitzacions del Pressupost municipal vigent amb la quantitat
suficient per respondre a la indemnització proposada, mitjançant transferència de crèdit de les
partides amb consignació sobrant: la de seguretat social de càrrecs electes i la de l’aportació al Grup
polític de CIU.
El Sr. alcalde afegeix, que el tema ja ha estat tractat en diverses ocasions amb tots els regidors. La
proposta és de 500 euros al mes, que és una quantitat que no suposa més càrrega a l’Ajuntament de
la que tenia quan l’alcalde estava a dedicació exclusiva, amb el cost de la seguretat social que
l’Ajuntament pagava mentre estava en nòmina i amb la renúncia de les seves indemnitzacions per
assistències a Plens que venia cobrant fins ara i la de les d’assignacions mensuals de dos regidors els
quals hi han renunciat, i l’aportació del diferencial dels fons que l’Ajuntament té aprovat per al Grup
polític de CiU, es cobreix el cost total de la indemnització proposada.
El Sr. Reverter diu que se n’havia parlat en reunions anteriors i es va quedar que es faria un proposta
amb la justificació de la indemnització de les partides afectades, cosa que no s’ha fet. I si les
indemnitzacions que es proposen aprovar, tindran caràcter retroactiu.
El Sr. alcalde diu que creu just que tinguin efecte des de l’1 de maig, que és quan es va iniciar la
seva condició de jubilat.
El Sr. Reverter diu que per la mateixa lògica, els regidors que fan la renúncia, aquesta també haurà
de ser retroactiva a la data de jubilació de l’alcalde. També diu que li consta el cobrament de
bestretes per part de l’alcalde i demana de quina aplicació comptable surten si no han estat
aprovades.
El Sr. alcalde diu que es tracta de 900 euros cobrats des del mes de maig fins ara. I que a la
comptabilitat s’hi preveu el compte de “bestretes”.
El Sr. alcalde posa a votació la proposta.
El Sr. Reverter demana que, donat que la proposta afecte directament a tres membres del Ple, es voti
mitjançant vot secret, cosa que el Ple accepta i es fa la votació.
Recollides les paperetes i fet el recompte, resulta: sis vots a favor i tres en contra de la proposta.
Queda aprovada per majoria atorgar una indemnització al Sr. Moisès Coromina i Soler per un total
de 500 euros mensuals, amb efecte a 1 de maig proppassat, per l’exercici de les obligacions del
càrrec d’alcalde.

4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PE D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTAMENT
D’AIGUA.
Aprovat inicialment el Pla Especial d’Infraestructures d’abastament d’aigua per Resolució d’Alcaldia
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de data 2/07/2013, s’ha sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 141, de data 23/07/2013, i en el Diari de Girona
de data 24/07/2013.
Atès que durant el termini d’informació pública, no s’han presentat al·legacions.
Atès que en data 24/07/2013, es va sol·licitar informe a Carreteres, ACA, Foment, Cultura, PNZVG i
Avaluació ambiental, i en data 9/8/2013, 2/8/2013 i 27/9/2013, es van rebre els informes de PNZVG,
DG Carreteres i Cultura i Patrimoni respectivament.
Vist que a 30/9/2013, i transcorregut el termini reglamentari establert a l’art. 85.5 del TRLUC perquè
els organismes afectats per raó de llurs competències sectorials emetin els seus informes, s’han rebut
un total de 3 informes per part de:
- Departament de Cultura
- Informe de carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat
- Parc Natural de Zona Volcànica de la Garrotxa
Tenint en consideració els informes anteriors, s’han introduït modificacions en el document aprovat
inicial, les quals no es consideren canvis substancials. En concret, les modificacions introduïdes són
les indicades a l’informe del Departament de Territori i Sostenibilitat, i la incorporació del plànol
núm. 8 on es descriu la solució adoptada i s’hi afegeix una secció per veure’n l’afectació.
Atès l’informe de Secretaria de data 27 de setembre de 2013 i de conformitat amb allò que estableix
l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
El Sr. alcalde proposa al Ple,
PRIMER.- Aprovar provisionalment Pla Especial d’Infraestructures d’abastament d’aigua.
SEGON. Trametre en el termini d’un mes des del present acord la documentació del Pla Especial
Urbanístic aprovat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a efectes de la seva aprovació
definitiva, si procedeix.
TERCER.- Facultar l’alcalde per tal que pugui resoldre i subscriure la documentació que sigui
necessària per fer efectiu aquest acord.
QUART.- Fer públic aquest acord.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat, per la qual cosa es compleix amb el quòrum previst
a l’article 52 c) de la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les Bases de del Règim Local i modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització local.

5.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2012, DE L’AJUNTAMENT.
Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, el COMPTE GENERAL
d’aquesta entitat corresponent a l’exercici de 2012, i en atenció als seus informes, dels quals es
desprèn que es troben conformes i que no s’ha produït cap reclamació en contra durant quinze dies i
vuit més, en què ha estat a exposició pública, segons anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província número 120 de data 21 de juny de 2013.
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L’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar al Compte General de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca corresponent a
l’exercici econòmic de 2012, integrat per: ESTAT I COMPTES ANUALS DE L’AJUNTAMENT.
SEGON.- Remetre’n còpia a la Sindicatura de Comptes, òrgan al qual s’ha de rendir el Compte
General, en virtut de la seva competència sobre fiscalització externa de les entitats locals.
S’aproven per unanimitat.

6.- DELEGACIÓ A XALOC DEL COBRAMENT EN EXECUTIVA DELS REBUTS
PÚBLICS PENDENTS DE PAGAMENT QUE GESTIONA, EN VOLUNTÀRIA, L’AJUNTAMENT.
El Sr. alcalde, per tal de resoldre alguns impagaments d’aquells tributs locals que queden pendents
de pagament i que són de difícil gestió per executiva amb els mitjans que l’Ajuntament disposa,
proposa passar la gestió executiva a Xaloc, qui ja fa la gestió dels cobraments municipals dels tributs
que es generen per padró.
Antecedents:
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant LRBRL), article
36.1.a), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, (en
endavant LRJAPPAC) estableix que les administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la
cooperació i assistència actives que altres administracions poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici
de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els correspongui,
l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que
les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos
de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància que un
adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest
municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es volen realitzar per
part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta realitzarà mitjançant XALOC,
Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Legislació:
Amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 57/2003, el
Ple de l’Ajuntament,
Proposta:
PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del TRLRHL, i
d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que s’incorpora al present
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acord com a Annex I, les facultats que a continuació s’especifiquen:
TIPUS D'INGRÉS

GESTIÓ

LIQUIDACIÓ INSPECCIÓ

ICIO
Exp. documents
Serveis educatius
Concessios cementiri
Altres tributs locals

RECAPTACIÓ
Voluntària
Executiva
X
X
X
X
X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació el 20 d’octubre de
2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 30 d’octubre de 2009
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, l’organisme autònom
creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i traspassos
d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
SEGON. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una vigència de quatre (4) anys, i
comportarà l’ampliació del termini de vigència de les facultats en matèria de gestió, liquidació i
recaptació d’ingressos, delegades amb anterioritat.
Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en any,
llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho
comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos.
TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord
comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats
a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.
QUART. Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona s’ajustarà a la
normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del
que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies facultats d’autoorganització per a
la gestió dels serveis atribuïts.
CINQUÈ. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona, amb
la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una certificació que s’adjuntarà a l’
esmentat conveni com annex.
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació de la delegació
conferida.
SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga, publicarà el
present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del
TRLRHL.
VUITÈ.- Facultar el Sr. alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que siguin necessaris
per executar o desenvolupar el present acord.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.
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7.- PROPOSTA D’ACORDS REFERENT A LAS REGULACIÓ DELS COSTOS ACTUALS
DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
El Sr. alcalde diu que aquest punt s’hauria d’haver titulat “Informatiu referent a la Llar d’infants i el
seu finançament”
Dit això, i explicant que tots els regidors en tenen coneixement previ, diu que la Llar d’infants
presenta una situació econòmica molt desequilibrada quant ingressos/costos.
La disminució d’usuaris, la reducció dels serveis que els usuaris utilitzen, la disminució en més del
50% de l’aportació de la Generalitat, fa que l’Ajuntament, aquest curs passat, hagi assumit uns costos
de 111.135,23 €, dels quals se n’ingressen 50.575€.
El Sr. alcalde continua dient que aquesta situació no és sostenible econòmicament, en un moment
d’extrema crisi i que s’hauran de prendre mesures, que evidentment no seran fàcils: tancar el servei,
reduir personal o apujar quotes.
El Sr. Reverter diu que tancar el servei és impensable, que reduir personal ha de ser l’ última cosa i
que apujar quotes és imprudent, en el temps actual.
Diu que creu possible estalviar d’altres partides del pressupost menys necessàries.
El Sr. alcalde diu que ja fa mesos es va oferir a tots els regidors, ERC també, perquè aportessin
propostes, cosa que fins ara, ningú n’ha aportades. Reduir costos d’altres partides pot distorsionar
greument altres serveis obligatoris i que l’Ajuntament mantingui el servei de la llar amb un
desorbitat cost amb els diners de tots, un servei que només aprofiten 20 famílies i no totes al 100%,
és prou injust com perquè l’Ajuntament adopti solucions.
El Sr. Reverter diu que el seu Grup ja n’ha aportat d’idees i propostes.
El Sr. Coromina respon que deixa un temps més per resoldre aquest tema i que preferiria consensuar
qualsevol solució.

8. ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Calendari de festes locals 2014
Per a l’any 2014, el Ple per unanimitat acorda establir com a festes locals del municipi de
Castellfollit de la Roca, el dilluns dia 9 de juny i el dilluns 22 de setembre.
Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.
El departament de Justícia de Catalunya va publicar al DOGC 6431 de 2/8/2013 una Resolució,
JUS/1696/2013, de 16 de juliol, per la qual es fa públic el Protocol d’execució de les diligències de
llançament als partits judicials de Catalunya.
La Diputació de Girona ha aprovat un protocol en el Ple de data 16 de juliol proppassat, al qual s’hi
poden adherir els Ajuntament que ho creguin oportú, i que té per objecte coordinar l’acció de les
institucions signants en l’execució de les diligències de llançament acordades per Jutjats dels
diferents partits judicials d’aquest Tribunal Superior de Justícia, realitzant quantes actuacions puguin
ajudar a millorar la situació de les famílies o persones en situació de vulnerabilitat social pendents
d’una diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.
Per tot això, el Ple per unanimitat ACORDA:
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PRIMER.- Adherir-se al Protocol signat per la Diputació de Girona conjuntament amb les
institucions catalanes de l'Administració de Justícia, les quatre Diputacions catalanes, l'Associació
catalana de municipis i la Federació de municipis de Catalunya.
SEGON.- FACULTAR l’alcalde president per a la signatura dels acords que aquesta adhessió
comporti.
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Diputació.
Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
- A Susanna Anguita, un total de 42,80 € per desplaçaments amb motiu d’assistir a un curs
d’urbanisme, a Girona.
- A Moisès Coromina, un total de 210.22 €, en concepte de desplaçaments i dietes ocasionats en
l’exercici del seu càrrec com a alcalde del municipi, durant el mes de juliol, agost i fins el 9 de
setembre proppassat.
- A Anna M. Serra, un total de 39,70 € en concepte de desplaçament a la DG d’administració local
pel tema Feder.
- A Dolors Fernàndez, un total de 64.10 € en concepte de desplaçaments a diverses llars infantils per
assistir a seminaris, durant els 3 últims cursos.
El Ple se n’assabenta i ho ratifica.
Aprovació de factures:
L’alcalde dóna compte al Ple de les factures que han arribat a l'alcaldia des de l' últim Ple fins el dia
d’avui, per un import de 2011891.80 euros.
El Ple en queda assabentat. (S’arxiva la relació de factures aprovades com a annex II d’aquesta acta).

9.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde obre el torn de precs i preguntes.
La Srta. Coll insisteix a l’alcalde que faci algun gest per solucionar el tema de descontrol dels gossos
que embruten els espais públics perquè fa tres mesos que es va comprometre a passar un avís als
veïns i encara no ho ha fet.
El Sr. alcalde diu que no ho ha fet encara i que ja ho farà.
També demana com està el tema de l’església vella.
El Sr. alcalde diu que està buscant solucions, però que, de moment, no en troba cap que sigui
sostenible.
I demana pel tema “oficina correus”
El Sr. alcalde respon que està a l’espera de la resposta de correus, i que insistirà de nou per saber què
resolen.
També demana com és que l’Ajuntament ha autoritzat una “alta” de comptador d’energia elèctrica en
un habitatge sense consentiment de la propietat.
El Sr. alcalde respon que mai ha demanat l’alta d’un comptador de llum per a cap veí, i que encara
menys sense el consentiment del propietari.
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I afegeix que, el to acusatori de la pregunta, és poc correcte quan es tracta d’un tema que no és cert.
Entendria que fora una pregunta, però no donar per fet una qüestió que no ha esdevingut mai.
El Sr. Reverter demana si ja s’ha demanat al Consell Comarcal i a la Diputació perquè assumeixin el
servei d’assessorament i quin cost tindria.
El Sr. alcalde diu que ja està treballant el tema i que s’ha demanat a la Diputació per contractar el
servei de programari i assessorament d’ús de la comptabilitat. Estem pendents de la documentació
que caldrà tramitar.
Quant a l’assessorament jurídic ja estem utilitzant aquest servei per a aquells temes que suposen una
complicitat més gran, però no fan l’acompanyament, la preparació i el suport econòmic-comptable
que tenim amb l’actual servei d’assessorament.
El Consell Comarcal no té actualment, servei jurídic. Hi tenim contractat el servei de disciplina i
d’informes de temes urbanístics, i si és un expedient complicat, l’assessorament es demana als
serveis jurídics de la Diputació.
El Sr. Fidel Balés diu que els veïns que circulen de nit per la carretera de Sant Joan les Fonts, sovint
es troben amb animals, majoritàriament porcs senglars, que la travessen i que suposa un greu perill
pels usuaris. I demana que es facin gestions amb l’Ajuntament de Sant Joan per augmentar les
batudes de caçadors o altres solucions que disminueixin aquest risc.
El Sr. alcalde diu que és un tema de difícil control, perquè són bèsties salvatges i encara que els
caçadors intervinguin més sovint, no és fàcil eradicar-los .
També demana per l’estat del tema ajuntament nou.
Respon el Sr. alcalde dient que els advocats estan negociant el pacta d’entesa entre les dues parts i
que està dintre termini.
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.
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