ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 27)
Castellfollit de la Roca, 10 de juny de 2014
Lloc: Sala del Centre de lectura “Ramon Grabolosa”
Hora d’inici de la sessió: 8 del vespre
Hora d’acabament: 1/4 de 10 del vespre
Hi assisteixen:
Alcalde – president: Moisès Coromina i Soler
Tinents d’alcalde:
Josep Collell i Reixach
Xavier Gelis i Pujolar
Regidors: Raül Galán i Orellana
Roger Vidal i Corominas
Miquel Reverter i Tres
Fidel Balés i Juanola
Helena Coll i Vila
Ni 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.
El Sr. Reverter demana que es faci extensiva la felicitació a “Pochs cervesa artesana” i a “Basàltic”
pe la seva col·laboració en la 1ª Fira del Basalt de Castellfollit de la Roca.
No havent-hi cap més 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).
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de la manifestació d’agraïment de la família Bosch Davesa a
l’Ajuntament per les mostres d’afecte i condol rebudes en el decés de l’Anicet Bosch Freixa.
També informa al Ple que el dia 30 de maig l’Ajuntament va obsequiar amb un detall a la Sra.
Encarnació Plana amb motiu d’haver complert 100 anys.
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Donar compte dels següents decrets de l’alcaldia:
- Decret de data 12/03/2014 que aprova la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Castellfollit
de la Roca de l’exercici 2013
- Decret de data 14/03/2014 que autoritza emporlanar un hort a la casa situada al c/Germanes Illa, 19
- Decret de data 19/03/2014 que autoritza fer una obertura de cala per instal·lar una presa de gas a la
ctra. d’Olot, 11
- Decret de data 19/03/2014 que autoritza a fer una obertura de cala per instal·lar una presa de gas a la
ctra. d’Olot, 15
- Decret de data 20/03/2014 que autoritza a l’Assemblea Nacional de Catalunya a col·locar una
parada a la pl. Catalunya el proper 23 de març amb la finalitat de recollir signatures dintre la
campanya “Signa un vot per la independència”.
- Decret de data 20/03/2014 que aprova la modificació de crèdits núm. 4/2014
- Decret de data 11/03/2014 que es sol·licita participar en la convocatòria del Fons de Cooperació
econòmica i cultural de la Diputació de Girona
- Decret de data 20/03/2014 que aprova i denega bonificacions dels rebuts de l’aigua per a l’any
2014.
- Decret de data 27/03/2014 que autoritza al Grup de Joves de Castellfollit de la Roca a utilitzar el
CCC el dia 6 d’abril de 2014 per fer una arrossada popular.
- Decret de data 28/03/2014 que autoritza el canvi de nom dels nínxols núm. 7 del 1r bloc i núm. 38
del 2n bloc.
- Decret de data 28/03/2014 que autoritza el trasllat de restes del nínxol núm. 1 del 3r bloc al nínxol
núm. 84 del 3r bloc i la recompra per part de l’Ajuntament del nínxol núm. 1 del 3r bloc.
- Decret de data 28/03/2014 que aprova el Pla pressupostari a mig termini 2015-2017
- Decret de data 31/03/2014 que autoritza a reformar la coberta de la casa situada al c/Gussinyer, 6
- Decret de data 31/03/2014 que aprova les factures següents:
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina febrer)............................. 35,09 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina març) .............................. 35,09 euros
- Telefònica (Aportació febrer) .......................................................... 454,02 euros
- Vodafone (Telèfons mòbils febrer).................................................... 68,41 euros
- Gestoria Girgas (desembre) ............................................................. 221,43 euros
- Decret de data 01/04/2014 que autoritza col·locar un rètol a la pizzeria situada a la pl. Sant Roc, 4,
baixos.
- Decret de data 02/04/2014 que sol·licita participar en la convocatòria d’ajuts de l’Àrea de Sistemes i
Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona.
- Decret de data 02/04/2014 que sol·licita participar en la convocatòria d’ajuts de l’Àrea de
Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona.
- Decret de data 09/04/2014 que autoritza a l’Agrupació Sardanista de Castellfollit de la Roca a
utilitzar el CCC el dia 11 d’abril per fer un berenar-sopar de cloenda del curset de sardanes.
- Decret de data 24/04/2014 que autoritza pintar la façana de la casa situada al c/Germanes Illa, 21.
- Decret de data 24/04/2014 que autoritza reformar la terrassa de la part posterior de l’habitatge situat
a la ctra. d’Olot, 36.
- Decret de data 24/04/2014 que autoritza reformar les obertures de la façana de la casa situada al
c/Nou, 5.
- Decret de data 24/04/2014 que autoritza a l’empresa Costabella, SA a enderrocar envans, posar
aïllament i fer paviment nou a la finca situada a la pl. Nova, 3
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- Decret de data 29/04/2014 que autoritza utilitzar el CCC el dia 10 de maig per celebrar una festa.
- Decret de data 30/04/2014 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils març) ..................................................... 48,45 euros
- Telefònica (Aportació març)............................................................ 454,02 euros
- Bassols Energia (EP ptge. Cingle gener-març)................................ 349,70 euros
- Bassols Energia (Enllumenat CCC gener-març).............................. 505,16 euros
- Bassols Energia (EP c/M. Ferrarons gener-març)............................ 258,07 euros
- Bassols Energia (Enllumenat escola gener-març)............................ 389,64 euros
- Bassols Energia (Enllumenat escola gener-març)............................ 276,73 euros
- Bassols Energia (EP pl. Catalunya gener-març) .............................. 239,17 euros
- Bassols Energia (EP barranc gener-març) ....................................... 132,12 euros
- Bassols Energia (EP c/ Pau Casals gener-març) ................................ 63,19 euros
- Bassols Energia (EP pl. Filadores gener-març) ............................... 240,20 euros
- Bassols Energia (Enllumenat dispensari gener-març) ..................... 247,45 euros
- Bassols Energia (EP ctra. d’Olot gener-març) ................................. 182,56 euros
- Bassols Energia (Enllumenat guarderia gener-març)...................... 129,68 euros
- Bassols Energia (Enllumenat Església-Museu gener-març) ............ 107,93 euros
- Bassols Energia (EP c/ Pau Casals dav. 21 gener-març) ................. 128,15 euros
- Bassols Energia (EP ctra. d’Olot a Girona gener-març) .................... 83,70 euros
- Bassols Energia (EP pl. Gegants gener-març) ................................. 107,70 euros
- Bassols Energia (EP travessera gener-març) ................................... 547,73 euros
- Bassols Energia (Enllumenat of. mpals. gener-març)...................... 414,53 euros
- Bassols Energia (Enllumenat piscina mpal. gener-març) ................ 820,63 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina abril)............................... 35,09 euros
- Gestoria Girgas (gener).................................................................... 136,44 euros
- Gestoria Girgas (febrer) ................................................................... 386,52 euros
- Ramon Codinach (Enguixar sostre cooperativa) ............................... 94,38 euros
- Ascensors Serra (Manteniment ascensor CCC) ............................... 297,66 euros
- Ascensors Serra (Manteniment ascensor dispensari)....................... 294,03 euros
- Decret de data 06/05/2014 que dona per comunicada l’obertura d’una activitat d’elaboració de
menjar per emportar: pizzes, entrepans, dispensació de begudes a la pl. Sant Roc, 4, baixos.
- Decret de data 07/05/2014 que autoritza pintar la façana del pati de darrera la casa situada a la ctra.
d’Olot, 2.
- Decret de data 07/05/2014 que autoritza canviar canal, netejar teulat, reparar rajoles i remolinar
sòcol façana a la casa situada al c/Sant Josep, 3
- Decret de data 19/05/2014 que aprovar realitzar una transferència de 174,29€ al Consell Comarcal
de la Garrotxa per ser destinats als serveis de manteniment de senders de la Xarxa Itinerànnia.
- Decret de data 21/05/2014 que aprova el Pla de Seguretat i Salut en el Treball de l’obra de
“construcció d’una escala i complementàries al costat de l’edifici del nou ajuntament”.
- Decret de data 26/05/2014 que sol·licitar participar en la convocatòria de subvencions destinades al
Pla Especial d’Inversions Sostenibles per a l’any 2014 de l’Àrea d’Assistència i Cooperació als
Municipis de la Diputació de Girona.
- Decret de data 31/05/2014 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils abril) ...................................................... 57,61 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina maig) .............................. 35,09 euros
- Telefònica (Aportació abril)............................................................. 454,02 euros
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-

Prevemont (Servei prevenció 1r tirm.)............................................. 367,23 euros
Gestoria Girgas (febrer) ................................................................... 386,52 euros

- Decret de data 05/06/2014 que autoritza donar de baixa una taxa d’escombraries de la casa situada a
la ctra. de Girona, 13.
- Decret de data 05/06/2014 que autoritza posar sòcol al pati del jardí de la casa situada a la ctra.
d’Olot, 16
- Decret de data 05/06/2014 que reformar la cuina, el bany i el menjador de la casa situada a la ctra.
d’Olot, 64.
- Decret de data 05/06/2014 que autoritza a reformar la coberta de la casa situada a la ctra. d’Olot,
46
- Decret de data 06/06/2014 que aprova el reconeixement extrajudicial dels crèdits i aplicació al
pressupost de l’exercici 2014

3 PROPOSTA D’ACORDS PER ACOLLIR-SE A LA MILLORA DE LES CONDICIONS
DE DEVOLUCIÓ DEL PRÉSTEC PER L’AVANÇAMENT DELS PAGA-MENTS A
PROVEÏDORS, PROPOSADA PEL MINISTERI D’HISENDA
La Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local,
dóna compliment a un Acord de la Comissió Delegada del govern per afers econòmics de 24 d’abril
de 2014, per a la modificació de determinades condicions financeres de les operacions
d’endeutament, subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors
de les Entitats Locals RDL 4/2012.
En la mateixa, s’estableixen tres propostes de mesures diferents, entre les quals cada Administració
podrà escollir-ne una, amb el benentès que a la primera de les opcions només s’hi podran acollir
Entitats que prèviament ha determinat el Ministeri, en funció d’una situació financera negativa i
endeutament elevat amb el Fons de pagament a proveïdors (361 municipis en tot l’Estat).
L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, que es troba entre la resta de municipis acollits al
Mecanisme de finançament (uns 1997 municipis), podria escollir entre les altres dues opcions.
Les condicions imposades per acollir-se a una o altre opció difereixen, entre unes condicions més
dures en el cas dels municipis que es poden acollir a la primera opció i igual condicions a la resta de
municipis tant si opten per una o altra opció, la segona o la tercera.
Els serveis econòmics de l’Ajuntament, que té subscrita una operació amb el FFPP-ICO a través del
Banco Cooperativo per un import total de 456.661,19€, han analitzat i avaluat les condicions
econòmico-financeres i ha optat per la segona opció.
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques condiciona les opcions de modificació al
compliment de tres condicions generals:
a) L’adhesió automàtica al Punt general d’entrada de factures electròniques de l’AGE d’acord amb el
previst a la Llei 25/2013 de 27 de desembre.
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b) L’adhesió automàtica a la Plataforma Emprende en 3 prevista per impulsar i agilitzar els tràmits per
a l’inici d’activitat empresarial de 24 de maig de 2013.
c) La substitució immediata d’almenys un 30% de les vigents autoritzacions i llicències d’inici
d’activitat econòmica per “declaracions responsables” d’acord amb la llei 20/2013 de 9 de
desembre d’unitat de mercat. I l’elaboració d’un informe d’avaluació de les bases de l’Entitat Local
que han de modificar-se per resultar incompatibles amb la Llei 20/2013.
Per la seva part, el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha emès una nota
informativa, en el sentit de declarar compatibles aquestes condicions d’adhesió, amb les accions que
estan portant a terme paral·lelament i referides a les tres condicions anteriors.
Per altra banda, una condicionalitat addicional: la confirmació i/o revisió del Pla d’Ajust. Que en el
cas d’haver estat favorable en el Pla inicial serà vàlida la seva confirmació.
Per tot això, el Sr. alcalde proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels acords següents:
PRIMER.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la modificació de les
condicions financeres de la operació de crèdit subscrita amb el FFPP-ICO a través del Banco
Cooperativo per un import de 456.661,19€, d’acord amb les condicions de la Opció 2 de la
resolució de 13 de maig de 2014: reducció màxima del tipus d’interès en 131 punts bàsics mantenint
els actuals períodes d’amortització i ampliant el termini de carència de 2 a 3 anys.
SEGON.- Confirmar el Pla d’ajust ja valorat positivament pel MINHAP a la primera fase.
TERCER.- Comprometre’s a adherir-se al punt general d’entrades electròniques de
l’Administració General de l’Estat (FACE).
QUART.- Adherir-se a la plataforma “Emprendre en 3” per impulsar i agilitzar els tràmits per a
l’inici de l’activitat empresarial.
CINQUÈ.- Comprometre’s a la substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per “Declaracions Responsables o
Comunicacions prèvies”, mitjançant l’aprovació de les ordenances tipus d’intervenció ambiental de
seguretat i salut pública i d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives,
adaptades a la directiva de serveis, la Llei 20/2013 de garantia de la unitat de mercat i la normativa
específica de Catalunya.
SISÈ.- Facultar l’alcalde-president a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per
dur a terme els acords anteriorment esmentats.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.
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4 PROPOSTA CONJUNTA DE L’ ACM I LA FCM D’ UNA DECLARACIÓ SOBRE ELS
“35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA”.
L’Associació catalana de municipis, conjuntament amb la Federació catalana de municipis,
proposen una declaració conjunta de tots els municipis davant la proliferació de normativa que
afecta les competències i llibertats municipals.
La Declaració diu:
“Aquest 19 d’abril de 2013 s‘emmarca dins d’un context de forta i continuada crisi econòmica,
social i de valors.
Per això, en el dia del municipi, els ajuntaments reiterem la nostra tasca com a principals
catalitzadors de la situació difícil en què es troben els nostres ciutadans i ciutadanes. Per això
entenem que el nostre paper vertebrador és més indispensable i necessari que mai, amb l’objectiu de
mantenir la cohesió social als nostres pobles i ciutats. Les alcaldesses i alcaldes i els electes locals
de Catalunya, no estem tenint una actitud impassible davant d’aquesta realitat.
Els ajuntaments hem tingut sempre com a prioritat el benestar dels nostres veïns i veïnes. Treballem
dia rere dia, fa més de trenta anys, per continuar mantenint els valors democràtics, la convivència, la
solidaritat i el progrés dels nostres pobles.
Davant els nombrosos canvis legislatius que es pretenen dur a terme i que afecten les
administracions locals, els ajuntaments refermem el nostre paper cabdal com a administració més
propera al ciutadà i reclamem les competències necessàries, però especialment els recursos
suficients per atendre les necessitats de la nostra ciutadania sense diferenciacions, evitant així la
creació de ciutadans de primera i ciutadans de segona. Les veïnes i veïns que es troben en una
situació més vulnerable han de poder sentir més a prop que mai el suport dels seus ajuntaments.
Des dels ajuntaments hem de reconèixer i dignificar la tasca dels milers d’electes locals del nostre
país que han treballat i estan treballant d’una manera altruista, amb migradesa de recursos,
prioritzant l’ interès general per sobre de qualsevol altre.
Ara més que mai, el municipalisme s’ha d’associar al que representa: garantia de cohesió social,
equitat en la prestació dels serveis, participació en l’esfera pública i, especialment, millora de la
qualitat de vida dels nostres ciutadans”
El Ple l’aprova per unanimitat.
5 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER AL 2015.
Atesa l’Ordre de festes laborals de Catalunya per a l’any 2015, cal establir les festes locals del
municipi.
Per a l’any 2015, el Ple, per unanimitat acorda:
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Primer.- Establir com a festes locals del municipi de Castellfollit de la Roca, el dilluns dia 25 de
maig i el dilluns 21 de setembre.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
6 PROPOSTA D’ADEQUACIÓ A LA LEGALITAT VIGENT DE LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES EFECTIVES DELS MEMBRES DE LA CORPORA-CIÓ
MUNICIPAL.
Es deixa aquest punt sobre la taula, pendent d’un proper Ple.

7. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ORDENANÇA DE RÈGIM GENERAL DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ACTIVITATS, CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I
CONTROLS MUNICIPALS DE LLICÈNCIES AMBIENTALS, RECREATIVES I INCENDIS, APROVADA PEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA.
ANTECEDENTS
Els serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, per encàrrec del Consell
Comarcal varen formular una proposta d’Ordenança del règim general de comunicació prèvia
d'activitats, classificació de les activitats innòcues i controls municipals de llicències ambientals,
recreatives i incendis.
En data 13 de juny de 2013, el Consell d'Alcaldes de la Garrotxa va informar favorablement la
proposta, manifestant la necessitat de derogar el reglament parcialment vigent i aprovar una nova
normativa local que reguli el règim d'intervenció d'activitats, que s'ajusti ais nous requeriments
derivats dels canvis legislatius que s'han donat a diferents nivells en els darrers anys (Directiva
Europea de Serveis i lleis Òmnibus).
Atès que l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca considera convenient disposar d'aquesta
ordenança.
FONAMENTS DE DRET
Articles 25.1 a) i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya,
Articles 4.1 i 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
Articles 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Articles 62 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis.
Per tot l'anterior, proposo al Ple l'adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar derogar i deixar sense efecte el Reglament regulador de les activitats sotmeses a
llicència municipal d'obertura d'establiments i a règim de comunicació que fou aprovat en data 14
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d’abril de 2008 mitjançant acord plenari de ratificació dels acords adoptats pel Consell Comarcal de
la Garrotxa que, actuant en assistència del municipi, va aprovar el Reglament que fou publicat al
BOP de Girona de data 16 de juliol de 2007.
La derogació és efectiva des del moment que va entrar en vigor la nova "Ordenança del règim
general de comunicació prèvia d'activitats, classificació de les activitats innòcues i controls
municipals de llicències ambientals, recreatives i incendis", que ha d'aprovar el Consell Comarcal
de la Garrotxa.
Segon.- L’ordenança tipus reguladora de comunicació prèvia d’activitats, classificació de les
activitats innòcues i controls municipals de llicències ambientals, recreatives i d’incendis ha estat
sotmesa a informació pública en el BOP de Girona núm. 189 de data 2/10/2013 i en el DOGC de
data 9/10/2013, sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació, per tant han esdevingut
aprovada amb caràcter definitiu.
Tercer.- Aprovar l’ adhesió de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca a l’ "Ordenança del règim
general de comunicació prèvia d'activitats, classificació de les activitats innòcues i controls
municipals de llicències ambientals, recreatives i incendis" en tot els seu contingut a efectes de la
seva aplicació al municipi de Castellfollit.
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Cinquè.- Publicar l’acord d’adhesió al BOP
El Ple ho aprova per unanimitat.
8 PROPOSTA MOCIONS
A) MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE
PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE
SANTA MARIA DE RIPOLL
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la
Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres monestirs i
catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va
destacar per la importància de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i per la
potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos centenars de
títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir
que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurantli un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò en les
portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes esglésies catalanes.
Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII, capaç de
sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques del moment -com les de la
ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys
propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat
del segle.
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Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat
iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un dels
joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els estudiosos de
l’art la reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX,
la presa de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu
estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes que han
posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element singular i únic en el
món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic
i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la portalada de
Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal
estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i compleix totes
i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor universal excepcional
establerts principalment en el document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació de la Convenció
del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació
de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a
Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar
l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la Cultura
Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per ser declarada
Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Per tot això, es proposa:
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll per
tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
El Ple l’aprova per unanimitat i s’adhereix al seu contingut.

B) MOCIÓ DELS AJUNTAMENTS CONTRA L'APLICACIÓ DE LA LLEI WERT
La LOMQE, coneguda també com la Llei Wert, és la culminació de tot un procés polític que,
emparat per la Sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, té com a objectiu trencar el
model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a les nostres escoles, compta amb un
amplíssim suport social i polític i ha aconseguit que ningú sigui discriminat a l'escola per la llengua
que parla habitualment a casa. Alhora, fa possible que l'alumnat català, en acabar la seva escolaritat
obligatòria, sigui competent en català, castellà i conegui una altra llengua estrangera.
La LOMQE entra en conflicte amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) aprovada per majoria en
el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les competències educatives que corresponen a la
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Generalitat, es basa en una concepció centralista i autoritària de l'estat i no resol els problemes que
avui té l'educació,
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades a l'àmbit educatiu del
país, ha treballat i treballa intensament per defensar el nostre model d'escola i l'aplicació de la
metodologia d'immersió quan la situació ho aconselli. Somescola denuncia ara que la situació a les
escoles està arribant al límit. L'assetjament continuat al qual estan sotmeses per les contínues
sentències dels diferents tribunals creen una situació de conflicte que dificulta notablement la seva
activitat docent. Per tot això convoca les forces polítiques i a la societat en general a donar una
resposta col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del nostre model d'escola,
que és garantia per al nostre futur nacional.
Una vegada valorades les amenaces que, actualment, planen sobre les nostres institucions
educatives, el Ple del nostre Ajuntament, reunit en sessió de 10/06/2014, per unanimitat,
ACORDA:
1. Rebutjar l'aplicació de la LOMQE i donar suport a la continuïtat del model lingüístic i curricular
de l'escola catalana.
2. Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que tindrà lloc el 14 de juny
de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i el dret a decidir el propi model educatiu.
C) SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 13 de juliol el consell de ministres va aprovar l’informe sobre l’avantprojecte de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que modifica la Ley 7/85 de 2 de abril,
LRBRL i la LOREG. Cal destacar que l’Estat es planteja suprimir les EMD, anomenades Entidades
de Ámbito Inferior al Municipio (EATIM), a la resta d’Espanya, a més d’altres mesures com la
supressió de Mancomunitats, reduir el nombre de regidors dels ajuntaments en un 30% i la
desaparició de competències i serveis dels Ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
TENINT EN COMPTE:
Que la Ley 7/1985 reconeix les entitats d’àmbit territorial inferior al Municipi com las pedanies,
concejos, caseríos, parroquias, etc., segons la denominació històrica de cada zona.
Que a Catalunya les Entitats Municipals Descentralitzades estan reconegudes per la Llei Orgànica
6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
Que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya és la norma fonamental de l’ordenament jurídic català,
així com una llei orgànica, reconeguda en l’article 147 de la Constitució Espanyola de 1978. Dins
de la Constitució, els Estatuts seran la norma bàsica de cada Comunitat Autònoma, i l’Estat els
reconeixerà i els empararà com a part integrant del seu ordenament jurídic.
Que entre les competències reconegudes hi ha "l’administració i conservació del seu patrimoni,
inclòs el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels seus béns comunals. La vigilància,
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conservació i neteja de vies urbanes, camins rurals, fonts, safarejos i abeuradors. Podran, així
mateix, executar les obres i prestar els serveis que els delegui expressament l’Ajuntament.
Que les juntes veïnals són l’òrgan gestor dels ens coneguts com a Entitats Municipals
Descentralitzades.
Que una forma de gestió és en format de Consell Obert, és a dir, existeix la figura d’un alcalde
pedani i una assemblea veïnal formada por tots els electors, que és l’òrgan administratiu.
CONSIDERANT:
1. Que les Juntes Veïnals són part essencial de la nostra història, necessàries per al funcionament
dels nostres pobles, exemple de democràcia directa i mostra de com moltes persones treballen de
forma totalment altruista en benefici dels seus pobles.
2. Que moltes Entitats Municipals Descentralitzades són institucions centenàries a Catalunya. Són
l’entitat més democràtica que existeix, ja que els ciutadans es reuneixen en assemblees i adopten les
decisions de forma conjunta.
3. Que la presidència de les EMD és l’únic càrrec electe elegit mitjançant llistes obertes en fórmula
majoritària
4. Que la gestió del seu patrimoni natural genera uns ingressos que beneficien directament la seva
població, sense que ningú cobri ni un sol cèntim.
MANIFESTANT:
1. Que no és veritat que amb la seva eliminació s’estalviï res, ja que la majoria de presidents i
vocals no cobra, al contrari, normalment dediquen el seu temps i els seus diners per a representar i
defensar els interessos dels seus veïns.
2. Que és un atemptat contra la democràcia més pura, essència dels pobles petits, i que en canvi els
seus habitants es quedaran sense representants per defensar els seus interessos i necessitats, i
perdran la seva capacitat de decisió.
3. Que es perdrà gran part del treball voluntari i altruista de presidents, vocals i veïns, i resulta
difícil de creure que els serveis que es puguin prestar des dels Ajuntaments o Diputacions, donada
la distància i dispersió dels nuclis rurals, seran millors o més barats.
4. Que es generaran conflictes per l’adjudicació dels seus béns als Ajuntaments, ja que es podria
entendre com una expropiació encoberta de béns que els pobles han adquirit, conservat i cuidat per
a l’interès comú dels veïns durant segles, i que han contribuït al manteniment del patrimoni natural,
cultural i artístic de valor incalculable i de projecció universal.
5. Que si desapareixen les Entitats Municipals Descentralitzades, aquests pobles poden tenir els
seus dies comptats (i molt probablement a continuació vindrien els petits municipis). La reforma
proposada neix de la ignorància sobre el món rural i generaria conflictes, augmentant els costos i
creant buits de poder que repercutirien en un pitjor servei a la ciutadania.
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6. Que qualsevol ordenació territorial, i més en zones despoblades, ha de procurar una estructura
identitària que representi els petits nuclis de població, i el millor exemple d’aquesta estructura
bàsica d’ordenació són les Entitats Municipals Descentralitzades i el seu òrgan de govern, les Juntes
de Veïns o Consells Oberts.
Por tot el que més amunt s’ha exposat, el grup municipal de CiU proposa al Ple de Castellfollit de la
Roca el següent
ACORD:
1. Manifestar el rebuig a l’avantprojecte de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local proposada pel Consell de Ministres, en el seu conjunt i especialment en la
seva pretensió de suprimir les EMD i EATIM.
2. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la redacció d’un projecte de modificació de la legislació
vigent de les EMD on permeti que les administracions municipals descentralitzades locals de gran
format poblacional puguin veure reconegudes les seves especificitats territorials i econòmiques.
3. Donar suport al manteniment de les EMD com a Administració més propera a la ciutadania de
Valldoreix i a la renovació del conveni econòmic i competencial.
2. Traslladar aquesta moció de rebuig a:
La Subdelegació del Govern de l’Estat, com a representant en la província de l’Estat central, per tal
que la trameti al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, per tal que tinguin en consideració el
paper fonamental que juguen les EMD en l’articulació del territori i siguin justament regulades en
l’Ordenació Territorial, així com en la LLei de Governs Locals i en la Llei d’Hisendes locals.
La Diputació Provincial per tal que promogui iniciatives en defensa de las Entitats municipals
Descentralitzades.
El Congrés de Diputats, per tal que sigui considerada pels diferents grups parlamentaris.
L’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya.
Als diferents grups polítics presents en el Parlament de Catalunya
9 ASSUMPTES DE TRÀMIT.

9.1 Modificació de crèdits núm. 6/2014 del Pressupost municipal de 2014, per suplement de
crèdit
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient 6/2014, de modificació de crèdits del
Pressupost Municipal de 2014 per suplement de crèdits.
Vist l’informe emès pel Departament de Secretaria-Intervenció,
El Sr. alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
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Primer: Aprovar l’expedient 6/2014, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2014,
segons el següent detall:

CRÈDITS EN AUGMENT: SUMPLEMENT DE CRÈDITS :
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

CONSIGNACIÓ
ACTUAL

CONCEPTE

SUPLEMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

01.321.16104

Indemnització acomiadament F. Vilanova

4.872,96

436,31

5.309,27

01.313.22706

Treballs actuacions programes SIGMA

4.500,00

824,40

5.324,40

01.920.22706

Serveis: contractes tècnics

19.500,00

5.457,16

24.957,16

01.920.22102

Subministrament gas edificis municipals

15.663,00

1.547,57

17.210,57

01.932.22708

Serveis recaptació

15.174,26

8.323,95

23.498,21

TOTA L SUPLEMENT DE CRÈDITS ORDINA RIS

16.589,39

APLICACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA:
APLICACIÓ
PRESSUPO STÀRIA

01.87001

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CO NCEPTE

RT per a despeses
suplement de crèdits

generals

per

16.589,39

ROMANENT DE TRESORERIA APLICAT

APLICACIÓ

16.589,39

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

0,00

16.589,39

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 reclamacions.
Tercer: Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions, s’entendrà aprovat
definitivament.
El Ple l’aprova per unanimitat.

9.2 Reconeixement trienni personal
Atès que al llarg de l’any 2014 venceixen els triennis següents del personal treballador de
l’Ajuntament :
Administrativa de l’Ajuntament : 8è trienni
Directora de la Llar d’infants: 2n trienni
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Es proposa al Ple acordar el seu reconeixement i aplicar la retribució legalment establerta a partir
de l’1 del mes següent d’ haver complert el nou trienni, segons l’ import que correspon a cada lloc
de treball.
El Ple ho aprova per unanimitat.

9.3 Dietes i desplaçaments.

El Ple aprova les dietes de diferents a personal de l’Ajuntament d’acord amb les justificacions
presentades
9.4 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 61.424,13 euros.
El Ple en queda assabentat. (S’arxiva la relació de factures aprovades com a annex II d’aquesta acta).

9.5 Pressupost contracte de manteniment calderes de gas.
A petició de l’Ajuntament, l’empresa Grau/Sistemes tèrmics, ha presentat un pressupost per
encarregar-se del manteniment de les calderes de gas del Centre Cívic, de la Llar d’Infants i de les
Escoles públiques de Castellfollit, per un import de 2.605, 64 € l’any.
El Ple, per unanimitat aprova:
1.- Acceptar l’oferta de Grau/sistemes tèrmics, per un cost de 2.605,64€/any.
2.- Comunicar-ho a l’empresa “Grau/Sistemes tèrmics”
9.6 Revista “les Garrotxes”
El Sr. alcalde exposa que la Revista “Les Garrotxes” d’edició semestral sobre informació del
patrimoni cultural, natural i etnogràfic de la vall de Camprodon, la Garrotxa, l'Alta Garrotxa, el Pla
de l'Estany i la Vall de Llémena, ha sol·licitat a aquest Ajuntament una col·laboració de 100€
anuals, mitjançant la signatura d’un conveni, on s’estableix que ha canvi cediran a l’Ajuntament 5
revistes cada vegada que s’editi un número, per a distribuir entre els diferents centres o entitats
culturals del municipi.
El Ple ho troba oportú i ho aprova per unanimitat.
9.7 Casal d’estiu 2014
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El Sr. Xevi Gelis fa una breu explicació de l’organització del casal d’estiu per aquest any i destaca
que hi ha molt pocs nens, la qual cosa fa que l’empresa organitzadora “Rocatomba” demani una
col·laboració econòmica de 150€ a l’Ajuntament per dues de les setmanes que hi ha menys usuaris.
El mes de juliol no es fan tardes i no es preveu subministrar dinar.
El Ple en queda assabentat.
També informa que s’ha tornat a reiniciar la moguda dels gegants, de la qual cosa tota la Corporació
manifesta gran satisfacció.
I vol constatar la felicitació a la penya “Burots” per l’esforç d’organització de la Festa de la
Germandat el cap de setmana passat i l’èxit aconseguit.
10 PRECS I PREGUNTES
El Sr. alcalde obre el torn de precs i preguntes.
La Regidora, Srta. Helena Coll, vol constatar la seva felicitació als organitzadors de la Festa i, en
especial pel playback organitzat pel jovent.
I demana si hi ha motius per algunes queixes que li han arribat, respecte del dinamitzador de
joventut que hi ha actualment, segons les quals no acaba de satisfer alguns del grup que porta.
El Sr. Gelis respon que és molt millor que l’anterior i que per això es va substituir, però que si bé
han esdevingut alguns contratemps, cal donar-li confiança perquè es puguin valorar els resultats.
També demana com està el tema del conveni, tant sovint parlat, amb la piscina municipal.
El Sr. alcalde diu que és un tema de mal resoldre i que s’hauran de convocar reunions i intentar
coordinar tots els continguts del servei existent a la zona de la Piscina, ordenar-los i concretar-ho
amb un conveni.
El Sr. Reverter demana poder assistir a les reunions que es convoquin respecte del tema.
La Srta. Coll diu que fa més d’un any que la barana del mirador està mig pintada.
El Sr. alcalde diu que aquest estiu, amb l’ajut dels brigadistes, està previst acabar de pintar-la.
El Sr. Reverter diu que la font situada a la Plaça Mirador no raja.
El Sr. alcalde diu que ho dirà a la brigada.
També demana on i com està el fons d’escultures de Miquel Ferrarons, tema pel qual es va interessar
el Sr. Àlex Nogué.
El Sr. alcalde respon que les que varen ser donades a l’Ajuntament estan controlades tot i que els
convindria un manteniment que de moment no es pot fer per una qüestió econòmica.
Un altre tema que el preocupa és la seguretat de la piscina. Demana que quedi tancada en el mateix
moment que el socorrista plega.
El Sr. alcalde diu que aquest any ja s’ha disposat així.
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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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