ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 23)
Castellfollit de la Roca, 12 de novembre de 2013
Lloc: Sala del Centre de lectura “Ramon Grabolosa”
Hora d’inici de la sessió: 8 del vespre
Hora d’acabament: 2/4 de 10 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 l’acta de la sessió del Ple anterior, una còpia de la
qual s’ha tramès prèviament a cada regidor.
A rel de la petició del Sr. Reverter referent a la redacció de l’acta de juliol, en el punt “precs i
preguntes” quan es fa referència a la seva intervenció, perquè es revisi si 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 ha repassat la gravació, i que no va dir textualment l’ expressió descrita, per
tant es fa constar en aquesta acta la correcció d’aquella redacció, en la qual s’interpreta que el que va
dir el Sr. Reverter era: “buscar altres solucions” però sense concretar.
Quan l’acta del Ple d’octubre passat, el Sr. Reverter i també el Sr. Balés diuen que no estan d’acord
amb la transcripció de la discussió que la secretària ha redactat del punt 3r. de la convocatòria de la
proposta d’aprovació d’una indemnització a Moisès Coromina.
En primer lloc diuen que se’ls va trametre una proposta prèviament, en la qual no hi constava la
legislació aplicada a l’acord.
El Sr. alcalde diu que els hi va passar un esborrany fet per ell mateix, on s’hi reflectien els números
que els havia concretat anteriorment en una reunió que es va parlar del tema, però en cap cas era un
informe jurídic.
El Sr. Reverter reitera que d’altres punts de la convocatòria se’ls havia passat informació, i que del
punt 3 no tenien res, quan a l’acta s’hi descriuen antecedents i normativa.
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La secretaria intervé dient que tota la documentació que consta a l’acta estava a disposició dels
regidors a l’expedient de preparació de l’acta des del dijous anterior.
El Sr. Balés diu que en l’apartat de “donar compte de les factures aprovades“ segurament per error
de transcripció, la xifra del total de factures aprovades en el ple passat hi consta la quantitat de
2011891,80 euros.
La secretària diu que ho comprovarà. I comprovada la xifra, realment era errònia i fa constar que el
total de factures aprovades en el Ple anterior, és de 11.891,96 euros.
El Sr. Reverter reclama que en l’acta del Ple anterior , en l’apartat de precs i preguntes va demanar si
l’equip de Govern havia demanat pressupost de l’assessorament comptable a Xaloc i al Consell
Comarcal.
El Sr. Coromina contesta que sí, però que tal i com ja se’ls havia comentat amb anterioritat, les
necessitats puntuals que ara mateix té l’Ajuntament requereixen d’un seguiment continuat, que de
moment ni la Diputació ni el Consell Comarcal fan.
El Sr. Coromina proposa votar l’aprovació de l’acta. El resultat de la votació feta a mà alçada, és de
sis vots a favor i tres en contra, dels regidors de l’oposició.
Queda aprovada l’acta per majoria.

2.- DESPATX D’OFICI:
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. Després d’efectuar aclariments a preguntes dels regidors, el Ple en queda
assabentat. (S’arxiva la relació dels documents com a Annex I d’aquesta acta)
Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
- Decret de data 30/09/2013 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils agost) ............................................................................. 73,28 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina agost) ...................................................... 35,09 euros
- Telefònica (Telèfon Ajuntament juliol).................................................................... 191,05 euros
- Telefònica (Fax Ajuntament juliol) ............................................................................ 25,43 euros
- Telefònica (Telèfon Dispensari juliol) ..................................................................... 109,03 euros
- Telefònica (ADSL dispensari juliol) .......................................................................... 87,05 euros
- Telefònica (Telèfon Biblioteca juliol) ........................................................................ 27,38 euros
- Telefònica (Telèfon Guarderia juliol)......................................................................... 36,14 euros
- Telefònica (Ascensor CCC juliol) ............................................................................. -17,49 euros
- Telefònica (Telèfon Escola juliol).............................................................................. 35,85 euros
- Telefònica (Telèfon Piscina juliol) ............................................................................. 41,32 euros
- Telefònica (Ascensor dispensari juliol)..................................................................... -17,49 euros
- Telefònica (Telèfon desfibril·lador juliol).................................................................. 17,81 euros
- Gestoil (Carburant vehicle brigada setembre) ............................................................ 24,79 euros
- Gestoria Girgas (juny) .............................................................................................. 257,90 euros
- Consell Comarcal de la Garrotxa (Tractament deixalles agost) ............................ 2.044,90 euros
- Consell Comarcal de la Garrotxa (FORM agost) .................................................. 1.073,52 euros
- Consell Comarcal de la Garrotxa (Recollida deixalles agost) ............................... 1.919,28 euros
- ONO (ADSL of. Mpals i biblioteca agost)............................................................... 136,44 euros
- Gestoria Girgas........................................................................................................... 16,34 euros
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-

Gestoria Girgas (juliol)............................................................................................. 158,51 euros
Prevemont (Servei de prevenció 3r trim. 2013)........................................................ 367,23 euros
Catalana Occident (Assegurança responsabilitat civil) ......................................... 3.483,51 euros
Sorea (Retribució 2n trim. 2013)........................................................................... 9.848,70 euros

TOTAL........................................................................................19.975,57 euros
- Decret de data 02/10/2013 que disposa, com a mesura cautelar, la suspensió immediata de les
obres que es practiquen a la finca Can Gridó.
- Decret de data 03/10/2013 que ordena la baixa, per inscripció indeguda, de dos habitants del padró
municipal d’habitants.
- Decret de data 07/10/2013 que autoritza la colla AspresXtrem a utilitzar les instal·lacions de la
piscina el proper 1 de novembre de 2013.
- Decret de data 07/10/2013 que autoritza la Sra. Montserrat Puig Grilló a donar de baixa un
comptador d’aigua d’un hort.
- Decret de data 28/10/2013 que autoritza a pintar la façana de la casa situada al c/ Germanes Illa,
22.
- Decret de data 28/10/2013 que autoritza a pavimentar amb formigó i gres al jardí lateral de
l’habitatge situat al c/ Pirineu, 7.
- Decret de data 29/10/2013 que aprova la liquidació del 2n. Trimestre 2013, corresponent a la gestió
del servei d’aigua domiciliària i clavegueram.
- Decret de data 31/10/2013 que aprova les factures següents:
-

Vodafone (Telèfons mòbils setembre) ....................................................................... 73,42 euros
Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina octubre)................................................... 35,09 euros
Telefònica (Telèfon Ajuntament agost).................................................................... 178,44 euros
Telefònica (Fax Ajuntament agost) ............................................................................ 28,44 euros
Telefònica (Telèfon Dispensari agost) ..................................................................... 138,19 euros
Telefònica (ADSL dispensari agost) .......................................................................... 88,52 euros
Telefònica (Telèfon Biblioteca agost) ........................................................................ 26,27 euros
Telefònica (Telèfon Guarderia agost)......................................................................... 28,90 euros
Telefònica (Telèfon Escola agost).............................................................................. 22,00 euros
Telefònica (Telèfon Piscina agost) ............................................................................. 40,83 euros
Telefònica (Telèfon desfibril·lador agost).................................................................. 18,87 euros
Telefònica (Telèfon Ajuntament setembre).............................................................. 190,97 euros
Telefònica (Fax Ajuntament setembre) ...................................................................... 26,05 euros
Telefònica (Telèfon Dispensari setembre)................................................................ 114,03 euros
Telefònica (ADSL dispensari setembre) .................................................................... 87,05 euros
Telefònica (Telèfon Biblioteca setembre) .................................................................. 29,91 euros
Telefònica (Telèfon Guarderia setembre)................................................................... 41,08 euros
Telefònica (Telèfon Escola setembre)........................................................................ 52,45 euros
Telefònica (Telèfon Piscina setembre) ....................................................................... 29,76 euros
Telefònica (Telèfon desfibril·lador setembre)............................................................ 17,40 euros
Gestoil (Carburant vehicle brigada setembre) ............................................................ 95,77 euros
Gestoil (Carburant vehicle brigada octubre)............................................................... 95,71 euros
Gestoria Girgas (agost)............................................................................................. 158,51 euros
ONO (ADSL of. Mpals i biblioteca octubre) ........................................................... 136,44 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Tractament deixalles set.) ............................... 1.848,54 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Recollida deixalles setembre) ......................... 1.919,23 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (FORM setembre) ............................................ 1.073,52 euros
Ascensors Serra (CCC) ............................................................................................ 297,66 euros
Ascensors Serra (dispensari) .................................................................................... 294,03 euros
Bassols (EP ptge. Cingle juliol-setembre) ................................................................ 251,85 euros
Bassols (EP Pl. Filadores juliol-setembre) ............................................................... 167,45 euros
Bassols (Enllumenat CCC juliol-setembre).............................................................. 510,04 euros
Bassols (Enllumenat piscina mpal. juliol-setembre) ............................................. 1.411,96 euros
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-

Bassols (EP c/M. Ferrarons juliol-setembre)............................................................ 185,95 euros
Bassols (Enllumenat escola juliol-setembre)............................................................ 123,67 euros
Bassols (Enllumenat escola juliol-setembre)............................................................ 232,37 euros
Bassols (EP pl. Catalunya juliol-setembre) .............................................................. 153,65 euros
Bassols (EP cinglera juliol-setembre)....................................................................... 117,21 euros
Bassols (EP c/ Pau Casals davant 21 juliol-setembre).............................................. 151,02 euros
Bassols (Enllumenat dispensari juliol-setembre)...................................................... 249,71 euros
Bassols (Enllumenat guarderia juliol-setembre)...................................................... 101,10 euros
Bassols (Enllumenat Església-Museu juliol-setembre) ............................................ 209,23 euros
Bassols (EP ctra. d’Olot juliol-setembre) ................................................................. 138,13 euros
Bassols (EP c/ Pau Casals juliol-setembre) ................................................................ 42,30 euros
Bassols (EP ctra. d’Olot a Girona juliol-setembre) .................................................... 63,44 euros
Bassols A (Enllumenat correus juliol-setembre) ........................................................ 44,39 euros
Bassols (EP pl. Gegants juliol-setembre) ................................................................... 75,79 euros
Bassols (EP travessera juliol-setembre) ................................................................... 378,96 euros
Bassols (Enllumenat of. mpals. juliol-setembre)...................................................... 172,88 euros
Catalana Occident (Assegurança escombradora) ..................................................... 630,67 euros
BDN Equipiel, SL (Compra espinilleres per brigada)................................................ 54,45 euros

TOTAL........................................................................................12.653,30 euros
- Decret de data 05/11/2013 que aprova l’encàrrec específic de contractació al Consell Comarcal de
la Garrotxa del servei d'implantació de les mesures derivades de les obligacions de la LOPD i
elaboració i manteniment del document de seguretat.
- Decret de data 05/11/2013 que aprovar l’encàrrec específic de contractació al Consell Comarcal de
la Garrotxa del servei aliè de prevenció de riscos laborals en el treball.
- Decret de data 06/11/2013 que renova el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Garrotxa i l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca que té per objecte regular la gestió del servei de
menjador escolar de l’Escola Castellroc.
- Decret de data 06/11/2013 que aprova la relació de factures núm. 8, amb un import d’11.569,56€,
relació que es detalla a l’Annex II d’aquesta acta.
- Decret de data 11/11/2013 que sol·licita participar en la convocatòria d’ajuts de la Diputació de
Girona, per al manteniment de la Llar d’Infants el Castellet.
- Decret de data 11/11/2013 que autoritza a fer obres per adequar un local per pizzeria a la pl. Sant
Roc, 4, baixos
- Decret de data 11/11/2013 que autoritza a reformar el bany de la casa situada al c/Nou, 5
Donar compte de les actuacions, gestions, visites i preacords de temes municipals, de l’alcalde i els
regidors.
L’alcalde Sr. Coromina dóna compte de les reunions i actes destacats en els darrers dies:
El 7/10. Reunió amb Francesc Canalies, del Sigma, per tractar diversos temes de salubritat pública:
gossos, llera Fluvià, entre d’altres.
El 10/10. Inauguració del projecte “neteja de la llera fluvial”
El 6/11. Reunió amb el Delegat del Govern de l’Estat a Girona, pels temes de col·laboració, banderes
als edificis públics, entre d’altres.
El 7/11 Recepció d’una delegació de persones d’una Universitat de Perpinyà, interessades per
conèixer la història del municipi.
El 8/11. Conjuntament amb el Sr. Gelis, regidor de Cultura, varen assistir a l’acte d’inauguració
d’una exposició de quadres de Jordi Martoranno, a l’Església - Museu.
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Aquesta exposició és fruit de la col·laboració amb la Diputació de Girona, per la qual cosa
l’Ajuntament ofereix el local i hi posa la vigilància i a canvi, la Diputació promociona les
exposicions.
També va rebre una visita que periòdicament fan el mossos per tal de posar-se al dia dels problemes
que puguin sorgir i de les actuacions que han fet i poden far, si s’escau.
El mateix dia, el Sr. Gelis, regidor de cultura va assistir al sopar de la Mostra Gastronòmica de la
Garrotxa.
El 9/11. Assistència al sopar comarcal per proclamar l’hereu i la pubilla de la Garrotxa.
També explica que dels temes preguntats en el Ple passat, s’han fet les gestions següents:
- Del tema gossos descontrolats o mal controlats, tal i com s’ha dir, es mouen diversos fronts: Posar
una ordenança que reiteri l’ obligació de censar els animals de companyia; redactar un ban que
recordi als titulars de gossos les mesures que cal prendre quan es té un gos. L’ordenança, que està
inclosa en el punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió, si s’aprova té un temps de tràmit que permetrà
adequar el cens i redactar i passar als veïns el ban.
- De l’Església Vella, diu que en les gestions fetes ha trobat qui l’obriria, però sempre és a canvi de
cobrar alguna cosa. En aquest moment, l’Ajuntament està fent esforços per reduir despeses
municipals, per tant no creu convenient llogar més personal. Continuarà amb el tema.
- Referent a l’ interès per l’oficina de correus, explica que l’endemà del Ple passat, ve rebre un
requeriment per part del Delegat de Correus, perquè li fes arribar la documentació en original, cosa
que ja s’ha fet.
- Quant a la proliferació de senglars a la carretera de Sant Joan, explica que ha adreçat una carta al
Delegat d’Agricultura i una a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts. També ha estat en contacte amb
la societat de caça de senglars, els quals li han manifestat que incrementaran els esforços per
disminuir la seva presència en l’entorn de la carretera.
El Sr. Gelis informa que s’ha canviat el dinamitzador juvenil, i que amb la nova persona, d’entrada a
la reunió de presentació hi va haver més assistència del que inicialment es preveia. Un total de 13
nois i noies hi van ser.
També informa que aquest any la Generalitat ha rebaixat d’un 5% la subvenció. Han donat: 3.600 €

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA NOVA ORDENANÇA FISCAL I MODIFICACIÓ DE LES
VIGENTS, i DEROGACIÓ, PER A L’EXERCICI 2014

Atès el que determinen els articles del 15 al 19, i del 41 al 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de
5 de març, que aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i demés
disposicions concordants i en atenció als diferents informes i estudis que consten a l’expedient.
Atès l’informe emès per Secretaria – Intervenció i d’acord amb els estudis econòmic-financers dels
diferents tributs Municipals.
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L’alcalde – president de l’Ajuntament sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la següent
proposta d’acords: de creació i/o modificació, i derogació de les Ordenances Fiscals, i Preus
Públics per a l’exercici 2014.
PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal número 12,
taxa per la tinença de gossos, que s’acompanya com a Annex III.
SEGON: Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals i preus públics
següents:

A) IMPOSTOS:
Ordenança fiscal número 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
a) Es modifiquen els punts 4 i 5 de l’article 5è. EXEMPCIONS, que quedaran redactats com segueix:
4.
5.

Estaran exempts els béns de naturalesa urbana i quota líquida inferior a 6,90€.
Estaran exempts els béns de naturalesa rústica, en el cas que per a cada subjecte passiu la
seva quota líquida corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a
11,50€.

b) Es modifica l’article 7è. TIPUS DE GRAVAMEN, que quedarà redactat com segueix:
Els tipus de gravamen general aplicables a aquest Municipi, seran els següents:
a)
b)
c)

Quan es tracti de béns immobles de naturalesa rústica el 0,96%.
Quan es tracti de béns immobles de naturalesa urbana el 0,95%.
Quan es tracti de béns immobles de característiques especials l’1,30%.

Ordenança fiscal número 3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES:
a) Es modifica l’apartat B) de l’article 8è. QUOTA I BONIFICACIONS, que quedarà redactat com
segueix:
A) BONIFICACIONS:
1. En les obres de rehabilitació (1) s’aplicarà la següent bonificació a la quota:
a) En edificis ubicats a l’àmbit d’aplicació del Pla Especial del Barri Vell ............................. 30%
b) En la resta d’edificis del terme municipal............................................................................. 15%
2. En les obres de nova construcció d’edificis ubicats a l’àmbit d’aplicació del Pla Especial del Barri
Vell........................................................................................................................................ 30%
3. Obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual per raons de discapacitat........... 50%
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Criteris de la bonificació:
Habitatges de més de 30 anys: Instal·lació, renovació, consolidació o tractament de:
- Estructures
- Façanes
- Tancaments
- Adequació de serveis bàsics: cuina i bany
- Adequació d’instal·lacions bàsiques: electricitat, aigua i desaigües
- Adequacions per a discapacitats
Sempre que la rehabilitació tingui un cost mínim de 5.000,00€.
En allò que no s’especifica en l’apartat anterior, s’aplicarà d’acord amb els conceptes de
rehabilitació contemplats en les normes de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, IRPF.
(1) D’acord amb els conceptes de rehabilitació contemplats en les normes de l’Impost de la Renda
de les Persones Físiques IRPF, les obres de rehabilitació seran aquelles que tinguin per objecte
principal la reconstrucció de l’habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les estructures,
les façanes o les cobertes i altres d’anàlogues, sempre que el cost global de les operacions de
rehabilitació superin el 25% del preu d’adquisició, si aquest habitatge s’ha adquirit durant els 2 anys
immediatament anteriors a l’inici de les obres de rehabilitació, o bé, en altres casos, del valor de
mercat que tenia l’habitatge en el moment de començar a rehabilitar-lo. A aquest efecte, s’ha de
descomptar, del preu d’adquisició o del valor de mercat de l’habitatge, la part proporcional que
correspon al sòl.
B) TAXES:
1.

Ordenança fiscal número 7. REGULADORA DE LES LLICÈNCIES MEDIAMBIENTALS:

a) Es modifica l’article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA que quedarà redactat com segueix:
1.

Legalització (autoritzacions - llicències ambientals - règim de comunicació
prèvia/trasllats i canvis substancials):
Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat, o bé per traslladar-se de local, o bé
perquè l’activitat existent ha sofert canvis substancials a nivell ambiental que requereixen disposar
d’una nova llicència.
La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de
juliol es regeix únicament per les quotes fixades en el punt 6è d’aquest mateix article.

TIPUS ACTIVITAT
ANNEX I
- autorització
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ANNEX II - llicència ambiental
ANNEX III - règim comunicació (*)
INNOCUES - règim comunicació (*)
Tallers artesanals i activitats ramaderes extensives

858,46 €
634,60 €
487,23 €
345,20 €

(*) la taxa inclou la primera visita de comprovació.

2.

Canvi de titular d’una activitat
Sol·licitud presentada per transmetre la llicència preexistent d’un titular a un altre, amb inclusió, si
escau, d’una visita prèvia a l’establiment per comprovar que l’activitat que es desenvolupa és la
mateixa i que no ha sofert canvis rellevants respecte de la llicència original.
CONCEPTE
Amb visita prèvia de comprovació
Sense visita prèvia de comprovació

3.

221,17 €
79,12 €

Controls periòdics de les activitats:
Inspecció a què periòdicament cal sotmetre l’activitat per comprovar que s’adapta a les
determinacions ambientals legals i a les fixades en la llicència.
TIPUS ACTIVITAT
- ANNEX I (*) informe sobre acta control realitzat per una EAC
- ANNEX II i llicència activitat recreativa. Visites de
control realitzades pels tècnics comarcals
- ANNEX II i llicència activitat recreativa. Informes sobre les
actes de control realitzades per una EAC
- ANNEX II Activitat recreativa. Comunicació. Visites
realitzades per tècnics comarcals
- ANNEX II Activitat recreativa. Comunicació. Informe sobre
acta control realitzades per EAC
- ANNEX III Autocontrol amb visita
- INNOCUES

152,14 €
705,89 €
152,14 €
389,72 €
152,14 €
207,91 €
207,91 €

(*) no inclou la inspecció

4.

Controls inicials per a activitats:
Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de l’activitat
per tal de verificar que l’activitat compleix amb les determinacions fixades a la normativa per a
l’autorització o llicència ambiental.
TIPUS ACTIVITAT
- ANNEX II i llicència activitat recreativa. Visites de control 705,89 €
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realitzades pels tècnics comarcals
- ANNEX II i llicència activitat recreativa. Informes sobre les 142,06 €
actes de control realitzades per una EAC

5.

Legalització espectacles públics i activitats recreatives
CONCEPTE
icència municipal
ègim comunicació

6.

Altres actuacions relacionades amb activitats:
CONCEPTE
forme de consulta prèvia a l’inici d’una activitat sense visita
forme de consulta prèvia a l’inici d’una activitat amb visita
Informes d’assistència, canvis no substancials
formes de competències municipals d’activitats de l’annex II
nometries nocturnes
nometries diürnes
gones i successives comprovacions (annex II i III)
gones i successives comprovacions (innòcues)
ertificats
Conformitat consums propis i trasllat nous habitatges d’ús
turístic a l’OGE.
ontrol inicial d’activitats existents annex III i innòcues

7.

959,59 €
664,09 €

95,00 €
227,70 €
95,00 €
95,00 €
262,65 €
175,10 €
126,80 €
81,41 €
40,33 €
38,95 €
118,38 €

Informes de seguretat en matèria d’incendis i visita de comprovació a incloure dins la
taxa/impost de les llicències d’obres o d’activitats:
CONCEPTE
formes de seguretat lligats a obra nova (llicència d’obres)
227,70 €
Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús (activitats 95,00 €
sense obra-tràmit llicències d’activitats)
*Només pels ajuntaments que no han delegat i pels annexos
II i I d’ajuntaments que sí han delegat però no han de fer
obres

2.

Ordenança fiscal número 8. REGULADORA DE LA TAXA SOBRE EL CEMENTIRI
MUNICIPAL:

a) Es modifica l’apartat 2 de l’article 5è. EXEMPCIONS SUBJECTIVES que quedarà redactat tal i
com segueix:
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a) Gaudiran d’una bonificació del 25% en la quota tributària els subjectes passius que acreditin
documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a dues vegades el Salari
Mínim Interprofessional.
b) Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota tributària els subjectes passius que acreditin
documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a una vegada i mitja el
Salari Mínim Interprofessional.
c) Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota tributària els subjectes passius que acreditin
documentalment que els ingressos anuals de la unitat família són iguals o inferiors al Salari Mínim
Interprofessional.
d) Per tal de gaudir d’aquestes bonificacions, que són de caire pregat, caldrà aportar la següent
documentació:
•
•

•
•

Presentar la sol·licitud al llarg dels mesos de novembre i desembre de l’exercici anterior i fins el 15
de gener de l’exercici a aplicar.
Adjuntar a la sol·licitud, certificat d’ingressos, declaració de l’IRPF, o qualsevol altre mitjà de
prova admès en dret, i en el seu defecte, autorització a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca de
petició de dades a l’administració competent (1).
Acreditar que els membres de la unitat familiar, porten com a mínim un any empadronats a
Castellfollit de la Roca.
Còpia de l’últim rebut pel qual es demana la bonificació.
(1) En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni aquella que
es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a d’altres
administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya.
Aquestes bonificacions s’aplicaran a un nínxol per unitat familiar.

4.

Ordenança fiscal número 10. REGULADORA DE LA TAXA SOBRE RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS:

a) Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA I BONIFICACIONS que
quedaran com segueix:
2. Bonificacions:
a) Gaudiran d’una bonificació del 25% en la quota tributària els subjectes passius que acreditin
documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a dues vegades el Salari
Mínim Interprofessional.
b) Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota tributària els subjectes passius que acreditin
documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a una vegada i mitja el
Salari Mínim Interprofessional.
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c) Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota tributària els subjectes passius que acreditin
documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són iguals o inferiors al Salari Mínim
Interprofessional.
d) Per tal de gaudir d’aquestes bonificacions, que són de caire pregat, caldrà aportar la següent
documentació:
• Presentar la sol·licitud al llarg dels mesos de novembre i desembre de l’exercici anterior i fins el
15 de gener de l’exercici a aplicar.
• Adjuntar a la sol·licitud, certificat d’ingressos, declaració de l’IRPF, o qualsevol altre mitjà de
prova admès en dret, i en el seu defecte, autorització a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca de
petició de dades a l’administració competent (1).
• Certificat d’empadronament al municipi de la unitat familiar, on es constati un any com a mínim
de residència a l’habitatge motiu de la sol·licitud de bonificació.
• Còpia de l’últim rebut pel qual es demana la bonificació.
• Si el sol·licitant és un llogater, presentació del contracte d’arrendament.
(1) En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni aquella que
es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a d’altres
administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya.
El dret a bonificació s’extingeix en acabar cada exercici i s’haurà de sol·licitar de nou. Podrà ser
revisat sempre que alguna de les parts ho cregui convenient.
3. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
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CONCEPTE

QUOTA
2014

EPÍGRAF 1:DOMICILIS FAMILIARS
a) Habitatges
b) Habitatges bonificats 25%
c) Habitatges bonificats 50%
d) Habitatges bonificats 90%

132,00
99,00
66,00
13,20

EPÍGRAF 2. ACTIVITATS COMERCIALS
a) Entitats financeres
b) Oficines i despatxos
c) Perruqueries i Centres de Bellesa i similars
d) Establiments no dedicats a alimentació
e) Establiments de productes d'alimentació
f) Tallers, serveis i garatges
g) Bars i Cafeteries
h) Fondes i pensions
i) Restaurants i hotels

288,70
154,65
154,65
226,80
237,15
268,10
360,85
1.134,10
505,20

EPÍGRAF 3. ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
De 0 a 5.000Kg/any
De 5.001 Kg a 20.000Kg/any
Més de 20.000Kg/any

720,95
1.795,50
3.592,20

Nota: Les activitats de temporada que s’exerceixin un màxim de mig any, pagaran el 50% de la
quota.
5.

Ordenança fiscal número 15. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE:

a) Es modifica l’article 5è. BENEFICIS FISCALS, que quedaran redactats com segueix:
a)

Gaudiran d’una bonificació del 25% en la quota tributària els subjectes passius que acreditin
documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a dues vegades el Salari
Mínim Interprofessional.

b)

Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota tributària els subjectes passius que acreditin
documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són inferiors a una vegada i mitja el
Salari Mínim Interprofessional.

c)

Gaudiran d’un bonificació del 90% en la quota tributària els subjectes passius que acreditin
documentalment que els ingressos anuals de la unitat familiar són iguals o inferiors al Salari Mínim
Interprofessional.

d)

Per tal de gaudir d’aquestes bonificacions, que són de caire pregat, caldrà aportar la següent
documentació:
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a.• Presentar la sol·licitud al llarg dels mesos de novembre i desembre de l’exercici anterior i
fins el 15 de gener de l’exercici a aplicar.
b. Adjuntar a la sol·licitud, certificat d’ingressos, declaració de l’IRPF, o qualsevol altre
mitjà de prova admès en dret, i en el seu defecte, autorització a l’Ajuntament de
Castellfollit de la Roca de petició de dades a l’administració competent (1).
c.• Certificat d’empadronament al municipi de la unitat familiar, on es constati un any com a
mínim de residència a l’habitatge motiu de la sol·licitud de bonificació.
d. Còpia de l’últim rebut pel qual es demana la bonificació.
e.• Si el sol·licitant és un llogater, presentació del contracte d’arrendament.
(1) En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni aquella que es pugui
aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a d’altres administracions segons lo disposat a
l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

b) Es modifica l’article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA. Aquest apartat es va aprovar en el Ple de
12/03/2013, i ha estat ratificat per la Junta de Preus de Catalunya en el redactat inicial, que tot seguit
s’especifica:
1.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
Dret d’escomesa................................... 144,85€
NOTA: Caldrà afegir-hi l’import dels materials i treballs necessaris per a la col·locació dels
comptadors i accessoris, així com les despeses necessàries de connexió des de la xarxa fins
l’entrada particular de l’escomesa.
Subministrament Aigua Potable:
- Mínim de consum facturable: 10 m3/uc/mes
- Preu del subministrament:
Ús domèstic i agrícola:
1. Fins a 30 m3/trimestre:
2. Excés de 30 m3/trimestre:

0,8822€/m3
1,0472€/m3

Ús industrial:
3. Fins a 30 m3/trimestre:
4. De 31 a 210 m3/trimestre:
5. Excés de 210 m3/trimestre:

0,8822€/m3
0,9843€/m3
1,0845€/m3

Conservació de comptadors: .......... 0,7172€/comptador/mes

PREUS NO TRIBUTARIS per ús fraudulent de l’aigua
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Frau detectat en comptador ...................... 516,61€
Frau detectat en escomesa ................. 1.211,96€
NOTA: Les unitats mínimes, les tarifes de subministrament i la conservació i el manteniment de comptadors, estaran
subjecte a la tramitació específica a la Comissió de Preus de Catalunya que les ha d’autoritzar.

C) PREUS PÚBLICS:

1.

Ordenança fiscal número 18. SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D’INFANTS:

a) Es modifica l’article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA que quedarà redactat com segueix:
1.- Quotes Llar:
Concepte

Bonificacions

Preu en euros

Matrícula

60,00 €

Material

60,00 €

Mensual

Bonificacions quota

Ordinari de 3/4 de 8 del matí a 6
de la tarda

185 €/mes

Dies esporàdics fixes
setmana (mínim 3 dies)

110 €/mes

a

la

Mitja jornada de 3/4 de 8 del
matí a 2/4 d'1 de la tarda

110 €/mes

Dues hores al dia

75 €/mes

Monitoratge lactants

60 €/mes

50% al 2on germà

92,50 €

92,50 €

30% a família nombrosa i/o
monoparental, a cada usuari (1)

55,50 €

129,50 €

(1) Caldrà presentar el títol de família nombrosa i/o certificat de família monoparental expedits per
l’organisme competent.
TERCER: Derogar l’ordenança fiscal de preus públics del “menjador escolar”, perquè l’Ajuntament ha cessat en la gestió del menjador escolar.
QUART: Indicar que, les ordenances fiscals i els seus annexes vigents en l’actualitat, no
ressenyades en els acords precedents, continuen vigents mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació expressa.
CINQUÈ: Un cop adoptats els acords inicials per part del Ple de la Corporació i segons estableix
l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
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Hisendes Locals, caldrà exposar-los 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.
Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient en els termes previstos a l’article
18 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, 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.
Si es produeixen reclamacions i/o suggeriments el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldreles, i aprovar definitivament les ordenances fiscals i preus públics en la part modificada.
Un cop elevat a definitiu l’acord provisional, s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província
l’acord definitiu i el text íntegre de les creacions i/o modificacions de les ordenances, tot això abans
del dia 01/01/2014, per tal que puguin entrar en vigor l’exercici econòmic 2014.
El Sr. alcalde demana la votació a la proposta i el Sr. Miquel Reverter intervé dient que el seu Grup
troba a faltar una reunió prèvia per conèixer aquesta proposta.
El Ple de la Corporació aprova aquesta proposta de derogació, creació i modificació d’ordenances
per al 2014, per majoria formada per sis regidors de l’equip de govern que voten a favor favor, i
tres abstencions dels regidors del grup d’Esquerra Republicana de Castellfollit.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA 2na. I 3ra. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DEL 2013.
SEGONA MC – 2014

Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient 2/2013, de modificació de crèdits del
Pressupost Municipal de 2013 per generació de crèdits.
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció,
Aquesta alcaldia – presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer: Aprovar l’expedient 2/2013, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2013,
segons el següent detall:
A) GENERACIÓ DE CRÈDITS:
APLICACIÓ PRESSUP.

CONCEPTE

01.342.11000.03

Laboral eventual piscina

01.342.16008.01
01.172.64000.01

Seguretat social personal eventual piscina
Despeses Del Pla a l'Acció
TOTAL
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CRÈDIT
INICIAL

CRÈDIT GENERAT

CRÈDI T
DEFINITIU

3.000,00

3.692,60

6.692,60

982,50
0,00

485,40
3.033,47

1.467,90

7.211,47
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B) COMPROMÍS GENERADOR:
APLICACIÓ
PRESSUP.

01.480 00
01.761 00

CRÈDIT
INICIAL

CONCEPTE

Aportació CN Castellfollit
Subvenció Diputació Del Pla a l'Acció 2013

CRÈDIT G ENERAT

0,0 0
0,0 0

TOTAL

4.178,00
3.033,47

CRÈDIT
DEFI NITIU

4.178 ,00
3.033 ,47

7.211,47

TERCER: Derogar l’ordenança fiscal de preus públics del “menjador escolar”, perquè l’Ajun-tament ha cessat en la
gestió del menjador escolar.
QUART: Indicar que, les ordenances fiscals i els seus annexes vigents en l’actualitat, no ressenyades en els acords
precedents, continuen vigents mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
CINQUÈ: Un cop adoptats els acords inicials per part del Ple de la Corporació i segons estableix l’article 17 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, caldrà exposar-los 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.

TERCERA MC - 2014

Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient 3/2013, de modificació de crèdits del
Pressupost Municipal de 2013 per transferència de crèdits.
Vist l’informe emès pel Departament de secretaria - intervenció,
Aquesta alcaldia – presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer: Aprovar l’expedient 3/2013, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2013,
segons el següent detall:
C) TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT EN MÉS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

CON CEPTE

CRÈDIT
AN TERIOR

AUGMENT
CRÈDIT

CRÈDIT
DEFIN ITIU

0.920.12000.01

Retribucions bàsiques funcionaris grup A1

17.806,74

668,54

18.475,28

0.920.13000.01

Retribucions personal laboral

52.940,86

173,60

53.114,46

0.321.13000.02

Retribucions personal guarderia

68.696,04

6.060,00

74.756,04

0.920.16000.01

Seguretat social personal funcionari

15.485,60

1.371,48

16.857,08

0.342.16002.01

Seguretat social personal guarderia

23.724,07

810,50

24.534,57

0.342.16008.01
0.912.23300.01

Seguretat social personal eventual piscina
Indemnització polítics

1.467,90
1.800,00

790,89
3.165,63

2.258,79
4.965,63

0.232.22706.02

Convenis socials: La Fageda

6.128,00

1.062,00

7.190,00

0.920.22706.03

Redacció de projectes tècnics

0,00

5.203,00

5.203,00

0.920.22706.05

Treball s de revisió cadastral

0,00

9.750,34

9.750,34

0.932.22708.01

Contracte serveis recaptació

8.060,00

3.865,56

11.925,56

TOTAL
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TOTAL TRANSFERÈNCIES EN MÉS

32.921,54€

D) TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT EN MENYS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

CONCEPTE

CRÈDIT
INICIAL

SOBRANT

CRÈDIT
DEFINITIU

0.321.13000.02

Retribucions personal serv escolars

11.994,36

0.155.13000.04

Retribucions personal laboral brigada

0.920.15000.01

Productivitat laboral

0.321.16005.01

Seguretat social personal serv escolars

2.573,99

1.381,55

1.192,44

0.912.16007.01

Seguretat social càrrecs electes

5.698,11

3.165,63

2.532,48

0.011.31006.01

Interessos préstec Caixa Girona 55m€

431,47

286,89

144,58

0.011.31007.01

Interessos préstec Caixa Girona 90m€

0.011.31009.01

Interessos préstec Caixa Girona 107m€

0.011.31010.01

Interessos préstec Caixa Girona 161m€

1.824,65

1.250,33

574,32

0.011.31012.01

Interessos préstec inv. 2008 C. Girona 331m€

7.301,81

2.945,51

4.356,30

0.011.31013.01

Interessos préstec inv. 2010 BBVA 258m€

9.377,74

1.786,38

7.591,36

0.011.31014.01

Interessos prefinançament FEDER BBVA 225m€

8.162,15

1.535,93

6.626,22

0.011.31016.01

Interessos préstec RD 4/2012 ICO Cajamar

27.497,79

2.474,05

25.023,74

0.011.91111.01

Amortització préstec inversions 2008 C. Girona

22.706,99

400,00

22.306,99

0.321.22106.01

Manteniment servei de guarderia

4.206,50

1.500,00

2.706,50

0.920.22602.02

Publicitat i propaganda

2.575,00

1.000,00

1.575,00

0.334.22609.01

Activitats culturals

16.450,00

4.000,00

12.450,00

0.943.48001.01

Transferències entitats locals

10.000,00

2.000,00

8.000,00

0.323.48002.01

Transferències activitats docents

1.500,00

500,00

1.000,00

0.334.48003.01

Transferències activitats culturals

4.000,00

2.000,00

2.000,00

0.341.48004.01

Transferències activitats esportives

2.000,00

500,00

1.500,00

TOTAL

3.180,36

8.814,00

48.826,26

700,00

48.126,26

1.000,00

994,00

6,00

607,05

507,05

100,00

1.063,86

813,86

250,00

32.921,54

TOTAL TRANSFERÈNCIES EN MENYS

32.921,54€

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 al·legacions.
Tercer: Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions, s’entendrà
aprovat definitivament.
El Ple aprova les dues modificacions per majoria, amb els sis vots dels regidors de l’Equip de
govern i tres en contra ,dels regidors del Grup d’esquerra, per coherència en la seva posició respecte
del la indemnització de l’alcalde.

5. PROPOSTA CONVENI PER ADQUIRIR EL PROGRAMARI I ASSESSORAMENT DE
XALOC PER A LA GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT MUNICIPAL.
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Atesa l’oferta que Xaloc fa, de posar un programari per a la comptabilitat pública de l’Ajuntament i
fer-ne l’assessorament i el manteniment del programari, el Sr. alcalde proposa:
Primer.- Encarregar a l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la
Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport comptable de l’Ajuntament de Castellfollit de
la Roca, a partir de l’1 de gener de 2014, que inclou la utilització, el manteniment i actualització de
les eines informàtiques, a les quals l’Ajuntament tindrà accés, i de les activitats complementàries o
derivades que expressament es detallin en el conveni a subscriure.
Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de l’organisme autònom
XALOC són els que consten a la clàusula tercera del conveni tipus transcrit a l’annex que
acompanya la proposta.
Tercer.- Aprovar la proforma de conveni a subscriure amb la Xarxa Local de Municipis Gironins
de la Diputació de Girona, que s’adjunta al present acord com a annex IV d’aquesta acta.
Quart.- Facultar Moisès Coromina i Soler, per a formalitzar els documents que siguin necessaris
per a l’execució d’aquest acord i en especial per a la signatura del conveni.
El Sr. Reverter demana si aplicant aquest conveni l’Ajuntament podrà prescindir dels serveis de
Miquel Puig, que costen tants diners a l’Ajuntament.
El Sr. alcalde respon que l’assessorament de la comptabilitat la farà Xaloc, però que Miquel Puig va
més enllà de l’assessorament purament comptable, i que en tot cas es farà una disminució gradual
dels seus serveis.
El Ple ho aprova per unanimitat.

6. PROPOSTA DE CANVI DE LLUMINÀRIES, DINTRE EL PROGRAMA “DEL PLA A L’ACCIÓ” DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA.

Atès que aquest Ajuntament es va adherir al Pacte d’alcaldes per a la Sostenibilitat i aquest 2013 ha
aprovat el PAES, que permetrà continuar amb les accions que s’han vingut realitzant per tal
d’estalviar energia.
Atès que la Diputació de Girona, dintre el programa “Del pla a l’acció” ha aprovat atorgar una
subvenció de 3033.47 per un total a justificar de 3.370,52€.
El Sr. alcalde proposa que s’aprovi un despesa per canvi de lluminàries fins a un cost de 3.370,52€.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.

7. ASSUMPTES DE TRÀMIT.

- Memòria Llar d’Infants , curs 2012-2013
La directora de la llar d’Infants municipal, Sra. Dolors Fernández, ha presentat la Memòria del curs
2012-2013 de la Llar d’Infants el Castellet.
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- Balanç econòmic, curs 2012-2013 de la Llar d’Infants
També es dóna coneixement al Ple dels comptes del curs, 2012-2013, i que en resulta un balanç de
-57.160,57 euros.
- Ratificació preus del menjador escolar:
El Sr. Josep Martí, concessionari del servei del menjador escolar, ha presentat a l’Ajuntament els
preus del menjador escolar i de la Llar d’infants d’aquest curs, essent els següents:
Escola: alumne fix 5.7 € IVA inclòs. Alumne esporàdic 6,5 IVA inclòs
Llar Infants: P1 triturats 3,15 € IVA inclòs. P2 4€ IVA inclòs
El Ple se n’assabenta.
- Proposta de Sorea per fraus en la xarxa d’aigua
Sorea, empresa concessionària de l’aigua al municipi, davant experiències viscudes en la seva
gestió, quan a manipulacions diverses per captar aigua fora de comptador, proposa que
l’Ajuntament aprovi un preu no tarifari pels següents conceptes.
FRAU EN

Comptador

Escomesa

Tasques administratives de control i vigilància

33,61

33,61

Tasca operacional d’inspecció
Redacció de l’acta i informe

98,03
44,81

98,03
72,45

56,2

201,10

Gestió administrativa de l’anul·lació i control dades

47,61

47,61

Comunicació denúncia a l’abonat o beneficiari del frau

16,80

16,80

Recopilació d’antecedents o dades per facturar

49,01

49,01

Emissió i enviament de factura

14,00

14,00

Gestió de cobrament

60,22

60,22

Generació d’ordre i introducció dades a l’aplicatiu

19,30

19,30

Tasques operacionals de restabliment del subministrament

43,42

566,05

Formalització administrativa de l’expedient.

96,49

33,77

Tasques operacionals d’anul·lació del frau

*No inclou el preu del comptador, si cal subministrar-lo.
El Ple hi està d’acord, i s’autoritzen les tarifes proposades, per als casos que els abonats practiquin
fraus en el servei d’aigua contractat.
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Castellfollit
de la Roca, per a la prestació del servei de menjador escolar a l’Escola Castellroc.
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de la signatura del nou conveni entre el CCG i aquest Ajuntament,
per a la prestació del servei de menjador escolar, amb previsió de 3 cursos i que va estar aprovat per
Decret de data 6/11/2013
El Ple se n’assabenta.
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- 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 950,53 euros.
El Ple en queda assabentat. (S’arxiva la relació de factures aprovades com a annex V d’aquesta acta).
- Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
A Susanna Anguita, un total de 18,90 € per un desplaçament a Banyoles, per escollir els llibres que
anualment la Central de Biblioteques cedeix al Centre de lectura Ramon Grabolosa.
El Ple ho aprova per unanimitat.

9.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde obre el torn de precs i preguntes.
El Sr. Fidel Balés demana què passa a la Biblioteca, que els Mossos hagin d’anar-hi a posar ordre.
El Sr. alcalde diu que sovint hi ha brots d’indisciplina amb la mainada que va a la biblioteca, i quan
això passa la persona encarregada no ho pot parar. Es demana als Mossos que hi facin una mica de
força, i d’aquesta manera retornar l’ordre .
El Sr. Fidel, també diu que ha cessat de conseller al Consell Comarcal de la Garrotxa, per raó del
pacte de repartiment de càrrecs. Demana que s’actualitzi a la plana web de l’Ajuntament.
La Srta. Helena agraeix al Sr. alcalde les resposta respecte dels temes pels quals el Grup d’Esquerra
es va interessar en el Ple anterior. No ha respost, però, a l’estat dels contenciosos de l’edifici del nou
ajuntament.
El Sr. alcalde diu que, a petició dels advocats, el jutge ha atorgat una nova pròrroga de dos mesos des
del termini anterior, per a la negociació.
El Sr. Reverter diu que aquesta demora només beneficia els advocats, que van cobrant la seva
minuta.
El Sr. Balés afegeix que fa dos anys que l’oposició no sap res de les negociacions o possibles pactes.
El Sr. alcalde diu que, si ho creuen convenient, poden demanar una reunió monogràfica per tractar
aquest tema.

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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