ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 25)
Castellfollit de la Roca, 10 de març de 2014
Lloc: Sala del Centre de lectura “Ramon Grabolosa”
Hora d’inici de la sessió: 8 del vespre
Hora d’acabament: 2/4 de 9 del vespre
Hi assisteixen:
Alcalde – president: Moisès Coromina i Soler
Tinents d’alcalde:
Josep Collell i Reixach
Xavier Gelis i Pujolar
Regidors: Raül Galán i Orellana
Roger Vidal i Corominas
Miquel Reverter i Tres
Fidel Balés i Juanola
Helena Coll i Vila
Excusa l’absència: : Gerard Planella i Roura
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.
No havent-hi cap objecció, l’acta del Ple anterior es considera aprovada.

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 següents decrets de l’alcaldia:
- Decret de data 06/11/2013 que aprova la relació de factures núm. 8 per un import d’11.569,56€.
- Decret de data 11/11/2013 que sol·licita participar en la convocatòria de subvencions de la
Diputació de Girona per a despeses de funcionament de les Llars d’Infants de titularitat municipal.
- Decret de data 15/11/2013 que reconeix els triennis vençuts de Susanna Anguita, Francesca
Vilanova, Adoración Miquel i Gaspar Bosch.
- Decret de data 19/11/2013 que s’atorga un nou termini per la presentació del pla d’autoprotecció
d’àmbit local (SIGMA)
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- Decret de data 20/11/2013 que autoritza la Sra. Maria Nieves Quintana Corcoy a donar de baixa el
comptador d’aigua de la casa situada a la ctra. d’Olot, 45.
- Decret de data 27/11/2013 que autoritza a Sorea a precintar el comptador d’aigua del pis situat a la
pl. Filadores, 1, 1r, 8a.
- Decret de data 27/11/2013 que autoritza al Sr. Emilio Sanchez Caño a donar de baixa el comptador
d’aigua de la casa situada al c/Nou, 16, 1r.
- Decret de data 29/11/2013 requerint al propietari de la finca situada a la pl. Nova, 10 perquè netegi
el solar.
- Decret de data 29/11/2013 requerint al Bixa de Servicios de Ingenieria, SL perquè restauri el mal
estat de la finca situada al c/Major, 10.
- Decret de data 30/11/2013 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils octubre) ................................................. 58,95 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina novembre) ...................... 35,09 euros
- Gestoil (Carburant vehicle brigada octubre) ...................................... 43,29 euros
- Gestoil (Carburant vehicle brigada novembre) .................................. 80,29 euros
- Gestoria Girgas (setembre) .............................................................. 173,03 euros
- Agrup. Cultural “Cobla Genisenca” (Audició sardanes) ................... 1.000 euros
- Ono (ADSL of. Mpals i biblioteca novembre) ................................ 136,44 euros
- Consell Comarcal de la Garrotxa (Tractament deixalles oct.) ...... 1.911,19 euros
- Consell Comarcal de la Garrotxa (FORM octubre) ...................... 1.073,52 euros
- Consell Comarcal de la Garrotxa (Recollida deixalles octubre)... 2.002,62 euros
- Sorea (Retribució aigua 3r trim. 2013) ....................................... 17.789,72 euros
- Sorea (Abonament rebuts modif. 1/7 al 30/9).................................-148,99 euros
TOTAL........................................................................................24.155,15 euros
- Decret de data 02/12/2013 que delega competències a la Diputació de Girona en matèria de
recaptació executiva dels ingressos següents: ICIO, expedició de documents, serveis educatius,
concessions cementiri i altres tributs locals.
- Decret de data 31/12/2013 que aprova anul·lar contrets d’obligacions i drets reconeguts.
- Decret de data 31/12/2013 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils novembre) ............................................. 54,27 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina desembre)....................... 35,09 euros
- Telefònica (Telèfon Ajuntament octubre)........................................ 201,91 euros
- Telefònica (Fax Ajuntament octubre) ................................................ 26,78 euros
- Telefònica (Telèfon Dispensari octubre) ......................................... 137,65 euros
- Telefònica (ADSL dispensari octubre) .............................................. 87,05 euros
- Telefònica (Telèfon Biblioteca octubre) ............................................ 28,50 euros
- Telefònica (Telèfon Guarderia octubre) ............................................ 53,02 euros
- Telefònica (Telèfon Escola octubre).................................................. 46,54 euros
- Telefònica (Telèfon Piscina octubre)................................................. 29,89 euros
- Telefònica (Telèfon desfibril·lador octubre)...................................... 17,40 euros
- ONO (ADSL of. Mpals i biblioteca desembre) ............................... 136,44 euros
- Gestoil (Carburant vehicle brigada desembre)................................. 116,66 euros
- Laboratori Polivalent (Anàlisi aixeta consumidor 2013)................. 217,39 euros
- Sorea (Retribució aigua 4t trim. 2013)........................................ 17.847,49 euros
- Sorea (Abonament retribució rebuts)................................................-15,51 euros
- ACA (Cànon aigua) .................................................................... 10.197,03 euros
- Telefònica (Telèfon Ajuntament novembre).................................... 190,74 euros
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Telefònica (Fax Ajuntament novembre) ............................................ 24,06 euros
Telefònica (Telèfon Dispensari novembre) ..................................... 121,23 euros
Telefònica (ADSL dispensari novembre) .......................................... 87,05 euros
Telefònica (Telèfon Biblioteca novembre) ........................................ 28,46 euros
Telefònica (Telèfon Guarderia novembre) ........................................ 33,37 euros
Telefònica (Telèfon Escola novembre).............................................. 42,01 euros
Telefònica (Telèfon Piscina novembre)............................................. 26,15 euros
Telefònica (Telèfon desfibril·lador novembre).................................. 17,40 euros
Gestoria Girgas (octubre)................................................................. 139,76 euros
Gestoria Girgas (novembre)............................................................. 188,03 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (FORM novembre) .................. 1.073,52 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Tractament deixalles nov.)..... 2.173,47 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Recollida deixalles nov.)........ 2.259,83 euros
Prevemont (4t trim.)......................................................................... 367,23 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Quota Punts Digitals Inform.)... 824,40 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Control carnisseria Can Met) .... 147,97 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Control plagues urbanes) ....... 1.167,86 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Control alt risc legionel·la) ....... 612,41 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Control baix risc legionel·la) .... 538,92 euros
Consell Comarcal de la Garrotxa (Assess. Actuacions PAES)........ 121,71 euros
Laboratori Polivalent Garrotxa (Control baix risc legionel·la)........ 325,08 euros
Laboratori Polivalent Garrotxa (Control alt risc legionel·la)........... 377,59 euros
Laboratori Polivalent Garrotxa (Control piscines ús públic) ........... 425,00 euros
Laboratori Polivalent Garrotxa (Control sorreres infantils)............. 162,01 euros
MP&C Gestió i Administració (Assess. 3r trim.) ......................... 2.703,08 euros
MP&C Gestió i Administració (Tràmits RDL 8/2013) ................... 765,02 euros
MP&C Gestió i Administració (Pla ajust 2 trim.)......................... 1.224,04 euros
MP&C Gestió i Administració (Gestió proj. Viure al poble) .......... 765,02 euros
Gas Natural Servicios (Consum gas escola nov.-des.).................. 1.547,57 euros
TOTAL........................................................................................47.697,59 euros

- Decret de data 15/01/2014 que autoritza el Sr. Joan Arimany, en representació de Gas Natural
Distribución SDG, SA, a fer una obertura de cala per instal·lar una presa de subministrament de gas
al c/ Canigó, 7.
- Decret de data 15/01/2014 que autoritza el Sr. Albert Plana, en representació de Josep M.
Coromina, a fer una obertura en una paret al pis situat al c/ Dr. Flèming, 16, 2n, 1a.
- Decret de data 15/01/2014 que autoritza el Sr. Joan Vila Martí a reparar els desperfectes de la
teulada de la casa situada a la ctra. d’Olot, 34.
- Decret de data 15/01/2014 que autoritza el Sr. Albert Gomez Riera a connectar al desaigua general
la casa situada al c/ Gussinyer, 6.
- Decret de data 15/01/2014 que autoritza el Moisès Espigulé, en representació de Josep Cruañas, a
fer millores a la casa situada al c/ Pau Casals, 21.
- Decret de data 15/01/2014 que autoritza la Sra. Pilar Mercader Vila a fer millores del garatge de la
casa situada al c/ Pau Casals, 7.
- Decret de data 16/01/2014 que aprova la liquidació del 3r trim. 2013 referent a la gestió del servei
d’aigua domiciliària i clavegueram.
- Decret de data 31/01/2014 que aprova les factures següents:
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Vodafone (Telèfons mòbils desembre) .............................................. 60,03 euros
Telefònica (Aportació desembre)..................................................... 454,02 euros
Telefònica (Aportació gener) ........................................................... 454,02 euros
Nominalia (Renovació domini .cat) ................................................... 48,40 euros
CATsenyera (Compra banderes)...................................................... 171,52 euros
Indaleccius (ADSL desfibril·laodor piscina gener) ........................... 35,09 euros
Jordi Company (Lloguer cavalcada Reis)........................................ 400,00 euros
Ascensors Serra (Mant. Ascensor dispensari 1r trim.)..................... 294,03 euros
Ascensors Serra (Mant. Ascensor CCC 1r trim.)............................. 297,66 euros
Copi Olot (Compra multifunció per of. Mpals.) ........................... 2.178,00 euros
TOTAL..........................................................................................4.392,77 euros

- Decret de data 28/02/2014 que sol·licita participar en la convocatòria de diversos programes
inclosos en el catàleg de serveis 2014 de DIPSALUT.
- Decret de data 28/01/2014 que autoritza a Bassols Energia, SA a substituïr la torre metàl·lica T-69
del doble circuit a 25 kv St. Jaume 1 – St. Jaume 2.
- Decret de data 04/02/2014 que autoritza el Sr. Joan Vila Martí a fer millores al pati de la casa
situada a la ctra. d’Olot, 34.
- Decret de data 04/02/2014 que autoritza el Sr. Ivan España López a fer una paret mitjanera amb el
veí al pis situat a la ctra. d’Olot, 2-6, àtic A, escala B.
- Decret de data 06/02/2014 que sol·licita participar en la convocatòria del programa Pt06 (Programa
de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipals) de
DIPSALUT.
- Decret de data 06/02/2014 que autoritza el Sr. Miquel Martinez Farrer a vendre peix fresc a la
població cada dimarts i divendres al matí.
- Decret de data 07/02/2014 d’execució de la Sentència de 17 de desembre de 2010 i càlcul
indemnització.
- Decret de data 10/02/2014 que aprova l’expedient 1/2014, relatiu a la modificació de crèdits del
Pressupost Municipal de 2014, per incorporació de romanents de crèdits extraordinaris del
Pressupost de 2013.
- Decret de data 10/02/2014 que aprova l’expedient 2/2014, relatiu a la modificació de crèdits del
Pressupost Municipal de 2014, per generació de crèdits.
- Decret de data 10/02/2014 que aprova l’expedient 3/2014, relatiu a la modificació de crèdits del
Pressupost Municipal de 2014.
- Decret de data 11/02/2014 que autoritza la Sra. Dolors Alsina Farrers a instal·lar un
muntacàrregues a la casa situada a la ctra. de Girona, 7.
- Decret de data 11/02/2014 que autoritza el Sr. Simon Calzada Vidal a col·locar sòcol a la part
baixa de la façana de la casa situada al c/Migdia, 2, cantonada c/Germanes Illa.
- Decret de data 11/02/2014 que autoritza la Sra. Catalina Quintana Furcarà a fer millores al pis
situat a la pl. Sant Roc, 5, 2n.
- Decret de data 12/02/2014 que aprova el projecte “Accions per a l’any 2014 del Pla d’acció per a
l’energia sostenible” i sol·licita participar en la convocatòria d’ajuts del Pla a l’Acció de la
Diputació de Girona.
- Decret de data 12/02/2014 que autoritza a Sorea a precintar el comptador d’aigua del pis situat a la
pl. Filadores, 1, 2n, 10a.
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- Decret de data 20/02/2014 que autoritza el Sr. Joan Arimany en representació de Gas Natural
Distribución SDG, SA a fer una obertura de cala per instal·lar una presa de subministrament de gas
al c/ Pau Casals, 3.
- Decret de data 25/02/2014 que es declara la caducitat de la inscripció i aprova la baixa de diverses
persones en el Padró Municipal d’Habitants.
- Decret de data 25/02/2014 que autoritza a Sorea a precintar el comptador d’aigua del pis situat a la
pl. Filadores, 1, 2n, 9a.
- Decret de data 28/02/2014 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils gener) .................................................... 70,93 euros
- Bassols Energia (EP ptge. Cingle novembre-gener)........................ 446,34 euros
- Bassols Energia (Enllumenat CCC novembre-gener)...................... 603,71 euros
- Bassols Energia (EP c/M. Ferrarons novembre-gener).................... 313,32 euros
- Bassols Energia (Enllumenat escola novembre-gener).................... 361,51 euros
- Bassols Energia (Enllumenat escola novembre-gener).................... 237,54 euros
- Bassols Energia (EP pl. Catalunya novembre-gener) ...................... 259,01 euros
- Bassols Energia (EP barranc novembre-gener) ............................... 260,32 euros
- Bassols Energia (EP c/ Pau Casals novembre-gener) ........................ 75,43 euros
- Bassols Energia (EP pl. Filadores novembre-gener) ....................... 293,82 euros
- Bassols Energia (Enllumenat dispensari novembre-gener) ............. 296,41 euros
- Bassols Energia (EP ctra. d’Olot novembre-gener) ......................... 249,93 euros
- Bassols Energia (Enllumenat guarderia novembre-gener).............. 134,35 euros
- Bassols Energia (Enllumenat Església-Museu novembre-gener) .... 182,54 euros
- Bassols Energia (EP c/ Pau Casals novembre-gener) ...................... 138,10 euros
- Bassols Energia (EP ctra. d’Olot a Girona novembre-gener) ............ 86,44 euros
- Bassols Energia (EP pl. Gegants novembre-gener) ......................... 128,43 euros
- Bassols Energia (EP travessera novembre-gener) ........................... 680,71 euros
- Bassols Energia (Enllumenat of. mpals. novembre-gener).............. 443,40 euros
- Bassols Energia (Enllumenat piscina mpal. novembre-gener) ........ 789,00 euros
- Gestoil (Carburant vehicle brigada gener) ....................................... 101,80 euros
- Coderch Catering (Catering sopar cavalcada Reis) ......................... 646,80 euros
TOTAL..........................................................................................6.799,84 euros
- Decret de data 03/03/2014 que autoritza a Maclot, SL a reparar el canal de Can Gridó.
El Ple se’n dóna per assabentat
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AJUNTAMENT – GUSIÑER, PER
TANCAMENT LITIGIS.
El Sr. alcalde exposa que els advocats d’ambdues parts litigants, Ajuntament i Gusiñer han redactat
un conveni que podria posar fir als litigis que s’arrosseguen des de fa 7 anys, a rel de l’expropiació i
construcció del nou edifici de l’Ajuntament.
El conveni ha estat valorat pels regidors dels dos grups municipals, assistits de l’advocat Sr. López
de Lerma i s’ha valorat positiu l’aprovació d’aquest conveni, per intentar acabar amb els litigis
oberts fins ara.
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La secretària afegeix que ha redactat l’informe respecte del tràmit legal del conveni, supeditant-lo a
l’ homologació del Jutge.
El Sr. alcalde demana als regidors l’aprovació del conveni.
El Ple per unanimitat aprova el conveni Ajuntament / Gusiñer, amb la finalitat de poder finalitzar
els litigis entre ambdues parts. (Una còpia del conveni proposat s’arxivarà com ANNEX II
d’aquesta Acta), i faculta el Sr. alcalde per signar-lo en nom i representació de l’Ajuntament.
El Sr. Reverter constata que el seu grup està a favor d’aprovar el conveni com a mal menor als
interessos de l’Ajuntament, i per tant, del poble.
Els regidors l’aproven per unanimitat.

4.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ D’UN CONVENI PER AL
FINANÇAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ PREVISTA EN EL CONVENI
AJUNTAMENT – GUSIÑER.
Atès el conveni Ajuntament-Gusiñer, aprovat en el punt anterior.
Atesa la dificultat econòmica de l’Ajuntament, en aquests moments, per fer front al pagament de la
indemnització pactada en el conveni, de 175.000 euros (Cent setanta-cinc mil euros)
El Sr. alcalde proposa al Ple:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona l’avançament de 175.000 euros, per efectuar el
pagament de la indemnització fixada en el conveni a signar entre l’ Ajuntament de Castellfollit
de la Roca i la família Gusiñer, amb la finalitat de tancar els litigis judicials pendents.
SEGON.- Que la devolució del capital avançat es prevegi en 8 anys, a compte de la subvenció
ordinària que el Fons de Cooperació municipal de la Diputació atorga cada exercici a l’
Ajuntament de Castellfollit de la Roca
TERCER.- Facultar l’alcalde, Sr. Moisès Coromina, per signar la documentació necessària per
formalitzar aquest pacte amb la Diputació.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE
LA GARROTXA PER A LA CREACIÓ D’UNA ELA, (ENTITAT LOCAL DE L’AIGUA)
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha tramés un esborrany de conveni per a la delegació de
competències municipals en matèria de sanejament en alta i reutilització de les aigües regenerades a
favor del Consell Comarcal de la Garrotxa als efectes de la seva constitució en entitat local de
l’aigua (ELA) i que haurà de substituir el conveni que amb igual finalitat es va signar el 2002, fins
ara vigent.
El Sr. alcalde explica que la intencionalitat del Consell Comarcal, d’acord amb l’ACA és de
comarcalitzar els serveis de les depuradores municipals i proposa al Ple donar conformitat a
formalitzar un conveni de constitució de l’ELA, del qual han avançat un esborrany.
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El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat donar conformitat a la formalització d’un conveni
per a la constitució d’una ELA (Entitat Local de l’Aigua) comarcal.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI TIPUS PER A L’ESTUDI
D’IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES
I MESURES D’ESTALVI I
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, D’EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha tramés una proposta de conveni per a la delegació i encàrrec
de l’estudi d’implantació d’energies renovables i mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent
el model de finançament, en els edificis i equipaments municipals.
L’estudi que es vol iniciar des dels serveis tècnics del Consell Comarcal –consorci Sigma- va
encaminat a determinar la implantació de calefacció per biomassa en els edificis i serveis públics
municipals.
Aquesta mesura haurà de contribuir a l’acompliment de l’estratègia del marc europeu “20/20/20”
de reducció de despesa energètica.
El Sr. alcalde proposa l’aprovació del conveni per a la delegació i encàrrec de l’estudi
d’implantació d’energies renovables i mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent el model de
finançament, en els edificis i equipaments municipals.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI LOCAL LOCALRET, ACORDADA PER L’ASSEMBLEA GENERAL
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que l’Ajuntament de
Castellfollit de la Roca en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 2013 va
adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“PRIMER.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions,
definitivament, la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció
donada en el text refós que s’adjunta.
SEGON.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donarlos un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el
seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es
donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
TERCER.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a
l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les
al•legacions i les esmenes corresponents”.
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
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PRIMER.- Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el
règim actual.
SEGON.- Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació
estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.
TERCER.- Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en
el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de govern
del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin representació en els
òrgans de govern.
QUART.- Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives.
FONAMENT JURÍDIC
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals
aplicables als Consorcis.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria
absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada
per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons
consta a l’expedient administratiu.
SEGON.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement i
efectes escaients”
El Ple s’hi avé i s’aprova per unanimitat.
8.- PROPOSTA DE PLANTEJAMENT DAVANT EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
Aquesta reforma local vulnera clarament l’autonomia local i les competències exclusives en matèria
de règim local i d’organització territorial de la Generalitat reconegudes en l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya (art. 151 i 160 EAC).
La LRSAL no respecta els principis que informen la Carta Europea d’Autonomia Local ni tampoc
l’autonomia local constitucionalment garantida (art. 140 CE), eliminant el principi de subsidiarietat
i de màxima proximitat i imposant mecanismes de control que porten a una dependència jeràrquica.
Són tres els blocs de continguts de la Llei 27/2013 que lesionen la garantia constitucional de
l'autonomia local:
El desempoderament competencial dels municipis amb vulneració de la garantia constitucional de
l'autonomia local reconeguda en els articles 137 i 140 de la Constitució.
La inclusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls d'oportunitat amb vulneració de la
garantia constitucional de l'autonomia local.
Vulneració del principi democràtic en l'àmbit local.
Així mateix, aquesta Llei és totalment perjudicial per al conjunt de la ciutadania i per al bon
funcionament de l’administració local, ja que:
- posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals i, concretament, el sistema de serveis
socials de proximitat, allunyant-los de la ciutadania.
- no aporta millores a l’administració local sinó que la castiga, quan la seva gestió s’ha demostrat
molt més eficaç que la de l’administració de l’Estat, essent aquesta la més endeutada respecte el
global i respecte la despesa pública que realitza.
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments
democràtics. Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de
finals del S. XX, forjant un model de convivència, benestar, cohesió social, participació
democràtica i qualitat de vida.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis
locals bàsics perquè ara amb aquesta Llei es torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un
marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i
també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que
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permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el
conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Fonaments de dret
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan
les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de la
majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del
conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents
ACORDS:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local
contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm.
312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en
els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art.
75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major
població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els tràmits
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament
d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora
Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid
per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, de forma
solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de
27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a
obtenir sentència ferma i la seva execució.
El Ple s’hi avé i s’aprova per unanimitat.
9.- DONAR COMPTE DELS ANTECEDENTS JUDICIALS I DE LA SENTÈNCIA DE
17/09/2010 REFERENT AL LLOGUER DELS HABITATGES I DE LA DILIGÈNCIA
D’ORDENACIÓ D’EXECUCIÓ FORÇOSA DE L’ ESMENTADA SENTÈNCIA.
El Sr. alcalde dóna compte al Ple mitjançant transcripció literal del Decret que va dictar en data
10/2/2014, relatiu al compliment de la sentència núm. 587 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, sala del contenciós administratiu, secció segona de Barcelona, i que diu:
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“Moisès Coromina i Soler, alcalde – president de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, en virtut
de les atribucions que em dóna la legislació vigent en matèria de règim local,
Atesos els següents antecedents:
PRIMER.- Que, en data 4 de juny de 2013, el Tribunal Suprem, Sala del Contenciós-Administratiu,
Secció Sisena, va dictar la Sentència en relació al Recurs de Cassació número 86/2011, en el
termes que allí es diuen.
SEGON.- Que, en data 21 de gener de 2014, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del
Contenciós-Administratiu, Secció Segona, va dictar Providència per la qual es té per instada
l’execució forçosa de la Sentència de 17 de desembre de 2010, recaiguda en el Recurs Ordinari
293/2007, cassada per l’al·ludida Sentència del Tribunal Suprem i que va esdevenir ferma,
formant-se la corresponent peça separada.
TERCER.- Que en data 21 de gener de 2014, el Secretari Judicial del Tribunal Superior de Justícia,
Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Segona, va dictar Diligència d’Ordenació per la qual
es forma la peça incidental d’execució forçosa de la nombrada Sentència de 17 de setembre de
2010, esdevinguda ferma, recaiguda en el Recurs Ordinari 293/2007, remetent d’ofici a aquest
Ajuntament de Castellfollit de la Roca perquè en el termini de quinze dies informi per escrit
sobre les actuacions practicades en ordre a la part dispositiva de la Sentència dictada, remetent, si
s’escau, còpia de les actuacions realitzades.
RESOLC:
PRIMER.- Que Secretaria-Intervenció d’aquest Ajuntament inclogui en l’Ordre del Dia de la
propera sessió plenària, sigui ordinària o sigui extraordinària, donar compte dels antecedents
judicials i de l’obertura del tràmit processal d’execució forçada de sentència a instància dels
Recurrents, senyor Joan Gusiñer Mir i senyora Roser Gusiñer Mir.
SEGONA.- Que, a l’objecte de calcular l’import a abonar, per Secretaria-Intervenció emeti
certificat tant dels dies ad quo com els dies ad quem a l’objecte de poder abonar la
indemnització establerta en el Fonament Jurídic Quart de la Sentència de 17 de setembre de
2010 i confirmada per Sentència del Tribunal Suprem de 4 de juny de 2013, de conformitat
amb la mateixa Sentència i Fonament Jurídic i amb la expressa sol·licitud feta pels Recurrents.
TERCER.- Que quan es disposi d’aquesta Certificació, es doni trasllat a l’òrgan jurisdiccional
corresponent a l’objecte de que sigui aprovat per aquest i es vagi al pagament de la
indemnització”
El Ple se n’assabenta i ratifica l’anterior Decret, per unanimitat.

10.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
10.1.- Proposta d’ aprovació de la urgència de la moció de suport a la campanya de recollida
de signatures “signa un vot per la independència”
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Abans de passar als assumptes de tràmit, el Sr. alcalde exposa que s’ha de sotmetre a la
consideració del Ple, per raons d’urgència, un assumpte no inclòs a l’ordre del dia que
acompanyava la convocatòria.
Es tracta de l’aprovació de la moció de suport a la campanya de recollida de signatures “Signa un
vot per la independència” promoguda per l’Assemblea de Municipis per la Independència, que per
raons de terminis no es pot ajornar.
El Ple aprova la urgència per unanimitat.

10.2.- Proposta d’aprovació de la moció “signa un vot per la independència”
Un cop justificada la urgència, el Sr. alcalde proposa l’aprovació, si escau, de la següent Moció:
“Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al nostre
país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el símptoma més clar
del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la darrera expressió de
l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013,
han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana
de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han donat cos
institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes les seves derivades –
Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a
Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta
institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè el poble
català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a l’autodeterminació.
Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de ser
l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC mantenen
des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementarietat de llurs objectius
fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat organitzar
conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. La
jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer
pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés, així com fer
divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta demanda popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als seus
representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i reglamentàriament,
mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que
l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats
per les seves signatures”
El Ple ho està d’acord, i per unanimitat aprova:
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PRIMER.- Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per la
independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014.
SEGON.- Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de signatures.
TERCER.- Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la
campanya ‘Signa un vot per la independència’.
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c. Ciutat, 1 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat

10.3 Trienni personal
Atès que al llarg de l’any 2013 han vençut els triennis següents del personal treballador de
l’Ajuntament :
Susanna Anguita
Adoració Miquel
Francesca Vilanova
Gaspar Bosch

4t trienni
3r trienni
3r trienni
2n trienni

Es proposa al Ple acordar el seu reconeixement i aplicar la retribució legalment establerta que
correspon a cada lloc de treball.
El Ple ho aprova per unanimitat.

10.4 Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
- A Agnès Torrent, un total de 121,50€ per 3 desplaçaments a Girona i pàrquing amb motiu d’assistir
a un curs de comptabilitat de Xaloc.
- A Moisès Coromina, un total de 101,90€, en concepte de desplaçaments i dietes ocasionats en
l’exercici del seu càrrec com a alcalde del municipi, durant els mesos de setembre, octubre i
novembre de 2013.
- A Moisès Coromina, un total de 50,75€, en concepte de desplaçaments ocasionats en l’exercici del
seu càrrec com a alcalde del municipi, durant el mes de febrer de 2014.
- A Josep Collell Reixach, un total de 83,65€ en concepte d’un desplaçament i autopista a Pià el
passat 22 i 23 de gener de 2014.
El Ple se n’assabenta i ho ratifica.

10.5 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 17.789,99 euros.
El Ple en queda assabentat. (S’arxiva la relació de factures aprovades com a annex III d’aquesta
acta).

11.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. alcalde obre el torn de precs i preguntes.
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La regidora, Srta. Coll, diu que li consta que algun veí accedeix a l’enllumenat públic per a ús privat
propi.
I que hi ha reiterades queixes que a les papereres públiques s’hi dipositen bosses d’escombraries
domèstiques amb les conseqüents molèsties de pudors i dificultats d’utilització per a altres persones.
L’alcalde, Sr. Coromina, respon que també li han arribat a ell aquestes queixes, però que és de difícil
control i que depèn de la sensibilització i civisme de cadascú. Tot i que pot fer un ban recordatori de
comportament cívic en l’ús dels serveis públics.
El Sr. Balés diu que hi ha un creixent hàbit de llençar trastam a la cinglera i també d’embrutar els
carrers i els espais públics.
El Sr. alcalde es compromet a redactar i distribuir un ban que reculli les obligacions dels ciutadans
vers l’espai i els serveis públics en bé de tots plegats.

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.

PO 10/03/2014

14/14

