ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 26)
Castellfollit de la Roca, 28 d’abril 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
No hi assisteix: 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.
Abans d’encetar els temes següents de l’Ordre del dia, el Sr. Reverter dóna l’enhorabona al Sr. Gelis
per la recent paternitat i que la faci extensiva a la Montserrat. La resta de regidors assistents també el
feliciten.
El Sr. Gelis els hi ho agraeix.
També vol deixar constància en l’acta de la bona acollida que va tenir la “Fira del basalt” tenint en
compte que se celebrava per primera vegada, aquest darrer cap de setmana, i felicitar el regidor Sr.
Gelis per l’organització.
Tots els regidors restants hi estant d’acord i s’afegeixen a la felicitació.
Continua el Sr. Reverter animant el Sr. Gelis perquè no es quedés com un fet aïllat, sinò que es
procurés una continuïtat.

2. SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES PROPERES ELECCIONS
AL PARLAMENT EUROPEU.
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Amb motiu de les properes Eleccions al Parlament Europeu convocades per al proper 25 de maig,
l’Ajuntament ha d’efectuar el sorteig dels membres de les meses electorals. Com es ve fent
últimament, el Consell Comarcal s’ha ofert a fer el sorteig electrònic mitjançant la utilització d’un
programa informàtic que el fa aleatòriament sobre el cens electoral vigent.
El Ple s’hi avé, i es procedeix a efectuar el sorteig.
El resultat ha estat:
TITULARS
PRESIDENT
1r. VOCAL
2n. VOCAL
SUPLENTS
1r de PRESIDENT
2n. de PRESIDENT
1r. de 1r VOCAL
2n.
“
1r. de 2n VOCAL
2n.
“

Eduard Coll Vila
Carmen Manzano Romero
Sebastián Sanchez Virosta
Francisco Ruiz Vila
Pere Vila Collmalivern
Eva Gálvez Costa
M. Elena Conejero Perez
Lourdes Benaset Mercader
Núria Olivet Salomó

El Ple ho ratifica i queda aprovat per unanimitat.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE L’ESCALA I ALTRES ELEMENTS NOU
AJUNTAMENT, SEGONS CONVENI GUSIÑER

Redactat per ADD-ARQUITECTURA BailoRull+ADD el Projecte per a la construcció d’una
escala exterior i altres obres complementàries, per tal de complir el conveni signat el dia
20/03/2014, entre l’Ajuntament i la família Gusiñer, amb la finalitat de demanar al Jutge l’estalvi
del compliment de la sentència referent a l’edifici del nou ajuntament, atès que aquest projecte
integra les reivindicacions de la família Gusiñer quan a la denúncia tramitada a instància seva, per l’
incompliment de la normativa urbanística i els greuges ocasionats en la seva propietat en execució
de les obres de l’edifici del nou Ajuntament.
El Sr. alcalde proposa:
PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte per a la construcció d’una escala exterior i altres, per
raó del compliment del conveni entre aquest Ajuntament i la família Gusiñer.
SEGON. Declarar la urgència en la tramitació, donat el termini de dos mesos que el Jutge ha donat
de pròrroga d’execució de sentència.
TERCER. Exposar el projecte a informació pública durant un 10 dies, mitjançant anunci en el
tauler d'edictes i a la plana web de l' Ajuntament, i en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART. Considerar definitivament aprovat el Projecte per a la construcció d’una escala exterior i
altres obres complementàries, si en el termini d’informació pública no es presenten al·legacions.
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S’aprova per majoria dels regidors assistents, amb l’abstenció dels regidors del grup d’Esquerra, Sr.
Reverter, Sr. Balés i Srta. Coll
Intervé el Sr. Reverter dient l’ abstenció del seu grup polític es deu a la disconformitat amb
l’adjudicació de la redacció d’aquest projecte, amb la qual cosa es premia qui ho ha fet tant
malament, l’equip ADD BailoRull, redactors del projecte executat, gràcies als quals l’Ajuntament
es veu en aquest fregat judicial i d’indemnitzacions.
I encara és hora, després de 7 anys de plets, que l’equip governant demani responsabilitats a qui les
tingui, per tal que l’Ajuntament no assumeixi les culpes ni els costos d’errors tècnics. Acció tantes
vegades demanada pel Grup de l’oposició.

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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