ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 31)
Castellfollit de la Roca, 14 d’octubre 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 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
Miquel Reverter i Tres
Fidel Balés i Juanola
Helena Coll i Vila
No hi assisteixen:
Roger Vidal i Corominas
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 30/09/2014 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils agost) ............................................................................. 84,36 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina setembre) ................................................ 35,09 euros
- Telefònica (Aportació agost) .................................................................................... 454,02 euros
- Asepeyo (Curs treballs en alçada) ............................................................................ 236,74 euros
- Gestoria Girgas (juliol)............................................................................................. 543,31 euros
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-

Catalana Occident (Assegurança responsabilitat civil) ......................................... 2.128,29 euros
TOTAL...........................................................................................
3.481,81 euros

- Decret de data 01/10/2014 que encarrega a l’Associació Catalana de Municipis, la representació i defensa en el
contenciós administratiu interposat per la Delegació del Govern.
- Decret de data 06/10/2014 que autoritza a fer reformes interiors i a la xarxa de sanejament a la pl. Sant Roc, 7.
- Decret de data 06/10/2014 que ordenar la baixa, per inscripció indeguda d’un habitant al Padró Municipal d’Habitants.
- Decret de data 08/10/2014 que autoritza la utilització del local de la Cooperativa tots els dilluns de 19h a 20h, per fer
activitats relacionades amb la salut.
- Decret de data 09/10/2014 que autoritza a l’empresa Inter-Car, SL, perquè faci la recollida, la destrucció, i el
certificat corresponent del vehicle Saab, matrícula 2579FPT, abandonat al c/ Fortí, 1.
- Decret de data 13/10/2014 que aprova la relació de factures F/2014/4 amb un import de 21.544,21€

El Ple se’n dóna per assabentat
3.- PROPOSTA APROVACIÓ MOCIONS REFERENTS A L’AIGUA.
Plataforma Aigua és vida, moció a l’analítica de l’aigua municipal
Atès que la Plataforma”Aigua és Vida” ha presentat una moció basada en el dret de les persones a
l’accés i al sanejament en suficient quantitat de l’aigua, així com a informar de la qualitat de l’aigua
consumible per la qual cosa es proposa al Ple municipal:
Primer: Publicar, a través dels mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament, el protocol
d’informació a la ciutadania, o document equivalent, que utilitza l’Ajuntament referent als
anàlisis de l’aigua efectuats.
Segon: En cas de no existir el protocol abans esmentat, elaborar-lo i implementar-lo en un termini no
superior a 2 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.
Tercer: Publicar, a través dels mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament, els resultats de tots
els anàlisis d’aigua duts al terme municipal, així com els que es facin en el futur, d’acord
amb els requeriments de l’article 29 del RD 140/2003.
Quart: Traslladar els acords sobre la present moció a les entitats que en són promotores, així com a
les entitats veïnals i als col·lectius socials del municipi.
Plataforma Aigua és vida, referent al Decret Llei de 10 de juny de modificació de la Llei
31/2010 de 3 d’agost.
Prèvia exposició del impactes de la normativa aprovada i per preservar l’aigua dels efectes negatius
que pot portar l’aplicació d’aquesta normativa, referent a:
- la pèrdua d’un terç del finançament actual de l’ACA,
- l’enfrontament territorial per la intrusió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el pacte.
- sobrefinançament de les instal·lacions per part dels veïns de AMB, que les tenien finançades amb
fons de la cohesió europea.
-augment del deute, per la previsió d’emissions de deute per fer front al deute de la Generalitat.
- Afecció de la destinació del Cànon
Per tot plegat, la Plataforma proposa:
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1. Instar l’AMB, l’ACA i la Generalitat de Catalunya a derogar el Decret Llei, 10 de juny de
modificació de la Llei 31/ 2010 de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i no firmar el
conveni que s’hi contempla.
2. Informar a la Plataforma Aigua és Vida mitjançant c/e d’aquest acords.
Després d’un intercanvi de parers, el Ple per unanimitat aprova les mocions que aquí s’han proposat.
4.- ASSUMPTES URGENTS
Proposta d’ aprovació de la urgència de l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 7 del
pressupost municipal de 2014.
El Sr. alcalde exposa que s’ha de sotmetre a la consideració del Ple, per raons d’urgència, la setena
modificació de crèdits del pressupost municipal del 2014.
Aquesta modificació de crèdits proveeix de consignació suficient una partida pressupostaria per tal
de fer front a la resta de la indemnització prevista al conveni Ajuntament/Gusiñer.
El Ple aprova la urgència per unanimitat.
Proposta de Modificació núm. 7 del Pressupost municipal del 2014.
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient 7/2014, de modificació de crèdits del
Pressupost Municipal de 2014 per transferència 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:
Primer: Aprovar l’expedient 7/2014, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2014,
segons el següent detall:
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT EN MÉS:
APLICACIÓ
PRESSUP.

01.920.62200

CO NCEP TE

Indemnització constru cció nou Ajun tament
TOTAL transferències en més

CRÈDIT
ANTERIOR

152.793,75

AUGMENT
CRÈDIT

22.206,25

CRÈDIT
DEFINITIU

175.000,00

22.206,25

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT EN MENYS:
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APLICACIÓ
PRESSUP .

CONCEPTE

CRÈDIT
INICIAL

SOBRAN T

CRÈDIT
DEFINITIU

01.334.22609

Activitats culturals

16.450,00

3.406,25

01.011.31010

Interessos préstec Caixa Girona 161m

1.498,31

1.000,00

498,31

01.011.31012
01.011.31013

Interessos préstec inversions 2008 331m
Interessos préstecs inversions 2010 BBVA 258m

6.827,80
8.845,67

2.000,00
1.500,00

4.827,80
7.345,67

01.011.31014

Interessos préstecs prefi nançament FEDER 225m

01.011.31016

Interessos préstec RD 4/2012 CAJAMAR

01.011.31017

Interessos pagament a proveïdors 8/2013

01.011.91107
01.011.91115

Amortització préstec Caixa de Girona 90.000,00
Amortització préstec RD 4/2012
TOTAL transferències en menys

13.043,75

8.162,15

2.000,00

6.162,15

27.475,33

5.000,00

22.475,33

1.336,60

1.300,00

36,60

11.025,23
5.187,50

1.000,00
5.000,00

10.025,23
187,50

22.206,25

Segon: Aprovar la modificació del Pla Financer de les Inversions que aquesta modificació
pressupostària comportarà.
Tercer: 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.
Quart: Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat reclamacions, s’entendrà aprovat
definitivament.
El Ple ho aprova per unanimitat

5.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.
5.1 Dietes i desplaçaments. S’aprova pagar:
- A Moisès Coromina, un total de 254,44€, en concepte de desplaçaments i dietes ocasionats en
l’exercici del seu càrrec com a alcalde del municipi, durant els mesos d’agost, setembre i octubre
de 2014.
- A Moisès Coromina, un total de 97,45€, en concepte de desplaçament a Barcelona –Palau
Generalitat en l’exercici del seu càrrec com a alcalde del municipi, per lliurar al President de la
Generalitat l’acord municipal per a la consulta 9N
El Ple se n’assabenta i ho ratifica.

5.2 Aprovació de factures:
Es dóna compte al Ple de dues relacions de factures de dates diferents, per un totals de: una de
5.458,27 € i l’altra de 21.544,21 € cadascuna.
El Ple en queda assabentat. (S’arxiva la relació de factures aprovades com a annex II d’aquesta acta).
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5.3 Ratificació Decret
El Sr. alcalde exposa al Ple que aquest curs la Llar d’Infants municipal ha recuperat un nombre
considerable d’altes d’usuaris, fins a requerir la integració d’una persona més per complir amb les
ràtios oficials d’educadores per usuari.
I que mitjançant decret de data 20/10/2014, s’ha contractat per mitja jornada per tal de completar
el personal que fins ara treballava a la Llar d’infants El Castellet.
El Ple s’hi avé i ratifica el decret de contractació.

6.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. alcalde obre el torn de precs i preguntes.
Inicia el torn de preguntes el Sr. Reverter:
* Demana per què fa set o vuit Plens que el regidor d’hisenda no assisteix als Plens sense que excusi
l’absència o ben poques vegades.
El Sr. Coromina diu que encara que no hi assisteixi ni justifiqui l’absència compleix en les tasques
de tresorer.
El Sr. Reverter diu que la seva absència minva la qualitat de les votacions dels acords, deixa
d’aportar opinions que poden ajudar a un millor criteri en les decisions i que no dona peu a què pugui
informar-los dels assumptes de la seva àrea.
El Sr. alcalde diu que hi parlarà per saber el per què.
El Sr. Reverter respon que si no vol assistir als Plens, hauria de cessar i s’hauria de nomenar un nou
regidor que pugui o vulgui complir amb l’assistència als plens.
* Demana per la gestió del procés judicial del nou ajuntament, i el seu estat actual.
El Sr. Coromina diu que les obres que conté el conveni ja s’han acabat i que es va avançant en la
documentació que és necessària per finalitzar correctament la gestió. Falta l’acceptació de l’obra,
la inscripció registral de la permuta, amb la documentació que comporta.
* Demana com es pensa regularitzar l’edifici del nou Ajuntament, que diu, que per molt conveni i
avinença que hi hagi, l’edifici continua sense complir urbanísticament.
El Sr. Coromina respon que el Pla General d’ordenació urbanística del municipi és aprovat de fa
molt temps i que està buscant finançament al Departament de política territorial d’abans i al de
Territori i sostenibilitat actual –fins ara sense resultats- que permeti a l’Ajuntament la redacció
d’un POUM (Pla d’ordenació urbanística municipal) figura actual d’ordenament urbanístic que
hauria de legalitzar l’edifici del nou ajuntament i altres punts discordants amb la regulació actual.
* El Sr. Reverter recorda que queda pendent l’aclariment i corresponent demanda de responsabilitats
tècniques de tots els errors que s’han donat en l’execució d’aquest edifici i el brutal perjudici
econòmic que això ha comportat per al poble de Castellfollit.
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El Sr. alcalde diu que ja havien quedat en no remoure res fins haver tancat tota la tramitació de les
obres i els temes judicials oberts.
* Demana per què els serveis de la brigada i en hores laborals i mitjans públics feien una mudança
en una habitatge particular, concretament al c. Major núm. 30.
El Sr. alcalde respon que va ser un intervenció social, de caràcter extraordinari i que per qüestions
de privacitat no se’n podia proclamar la gestió. Estava avalada per l’assistent social.
El Sr. Reverter respon que només calia una trucada dient que el gest era d’ajuda social de la mà
d’una assistent social.
El Sr. alcalde diu que el regidor sap que abans de treure conclusions del fet, era més fàcil fer una
trucada demanant pel tema.
El Sr. Reverter diu que ja queda clar i es tanca aquest punt.
* També diu que en un Ple anterior un veí va presentar una queixa de les pudors de Grefacsa de
Begudà i alertava al mateix temps, de la construcció de la planta de triatge a Sant Jaume, perquè
Castellfollit no es trobés amb el patiment d’una doble contaminació, i demana què s’ha fet des de
l’equip de govern sobre aquest tema.
El Sr. alcalde diu que ja té la resposta del SIGMA, rebuda recentment i que informa de les mesures
preses i de les gestions fetes per remetre l’emissió de males olors, de la qual se’n farà arribar una
còpia a l’interessat. Els veïns de Begudà també es queixen del mateix problema.
Quant a la planta de triatge – com que ara mateix està al tribunals – ja veurem com acaba.
* Demana què es pot fer pel tema d’humitats que pateix la finca del c. Major 27, i que aparentment
els produeix la finca veïna.
El Sr. alcalde manifesta haver intentat orientar en possibles solucions a l’afectada, tot i que si el
conflicte es produeix entre propietats privades, la regulació ve en el codi civil.
* Demana com està el tema Ajuntament amb la Piscina, bar i Club natació. Si s’ha fet res per
legalitzar la relació i posar ordre i control públic en unes instal·lacions que són públiques i
aparentment se’n fa un ús privatiu.
- Com està un possible conveni que l’alcalde fa dos anys es va comprometre a redactar.
- Com es permet en el bar instal·lat en la Piscina d’obrir-lo sense cap control municipal i amb
personal que ningú sap si està legalment contractat o no i que això manté la resta de comerciants
del municipi, que compleixen totes les obligacions fiscals, molt emprenyats i amb tota la raó.
- Com es permet fer una competència tant deslleial quan uns paguen per tot i els del bar de la Piscina
no es controla res.
- Com es permet que, en unes instal·lacions públiques, els vestuaris i els lavabos estiguin bruts,
durant l’època d’estiu.
- Què passarà si algun dia hi ha un accident. El responsable serà l’Ajuntament. Ajuntament que no té
coneixement de res del que es fa en unes instal·lacions públiques de les quals en paga el
manteniment.
I reitera, que a l’ àmbit públic ha de prevaler la legalitat, i la transparència.
El Sr. alcalde diu que encara no ha fet res perquè
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El Sr. alcalde diu que el tema és molt complexa i que encara no s’ha fet res.
L’activitat que s’exerceix en el bar de la Piscina està legal i paga les taxes que li toquen. Quan la
legalitat del personal que pugui desenvolupar el servei en el bar no es competència municipal.
Respecte del altres temes que bàsicament fan referència al Club natació, s’hi està treballant, encara
que no és fàcil mantenir el servei i avenir-se a nous condicionants que imposarà un conveni.

* Com està el pla “Viure al poble”
El Sr. alcalde respon que es va avançant poc a poc. Està en fase d’auditoria, a punt de justificar els
projectes presentats i de quadrar els pressupostos inicials amb els realment executats, amb els
informes tècnics justificatius de les modificacions.
* Com està el projecte de refer la canonada de distribució de l’aigua.
El Sr. alcalde respon que està presentat i subvencionat pel Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, per l’exercici 2014, però que la Generalitat ha ajornat l’aplicació , de moment, un any.
* Què passa amb la neteja i desbrossament de la part posterior de la Cinglera, vessant Turonell, que
hi han vist gent treballant i desconeixen qui ho fa, qui els orienta i qui ho paga.
El Sr. alcalde respon que ha estat una iniciativa privada, després que fa temps demanin a
l’Ajuntament que faci alguna actuació. Però Medi Natural ha suspès les subvencions i
l’Ajuntament no pot assumir, en aquests moments, la despesa que suposa una actuació de
desbrossament i neteja de la Cinglera. Explica que els ha dit que portessin un pressupost de les
actuacions i que des de l’Ajuntament es mirarà si es troba alguna subvenció.
El Sr. Fidel Balés diu si hi ha algú responsable amb suficient coneixement que dirigeixi les
actuacions.
El Sr. alcalde diu que en Xevi Pujolar els assessora.
*També demana com és que ningú se n’adoni que les acàcies de la Cinglera estan arrencant el
paviment de la Pl. Filadores, i d’això el Parc Natural no en té coneixement.
El Sr. alcalde diu que sí que el Parc Natural ho sap, tot i que de moment no tenen prevevista cap
actuació.
* El Sr. Reverter insisteix en l’obertura al públic de l’església museu. Com ja s’ha dit en ocasions
anteriors la persona que l’obre no reuneix els coneixements suficients per informar als visitants ni
la presència adequada. A part que sovint assetja els visitants demanant-los propina.
El Sr. alcalde diu que per a l’equip de govern tampoc és la persona ideal, però de moment no es
troba ningú més per aquest servei i demana que qui tingui una proposta diferent i millor la faci
coneixedora i serà considerada per l’equip de govern.
El Sr. Reverter diu que si no hi ha cap altra solució, es parli amb aquesta persona per tal d’evitar
mals pitjors als de tenir oberta la porta de l’església museu.
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* La Srta. Helena Coll demana com han anat les brigades d’estiu. I per què en la previsió de treballs
d’estiu s’havia de pintar la barana del mirador i no s’ha fet.
El Sr. Gelis diu que han anat bé en general, amb algunes incidències que s’han resolt sobre la
marxa. I que els brigadistes adjudicats a la brigada complien amb els treballs que els donava la
pròpia brigada i per tant, no es va intervenir des de l’Ajuntament amb els tema.
Sí que s’havia previst que pintar la barana ho fes la persona que complia amb un servei social
substitutori, però se li varen programar prioritats i no ha arribat a la de pintar la barana.
La Srta. Coll diu que l’ única zona que podem aportar com a atractiu turístic no la cuidem, acabarà
amb les ganes dels turistes de visitar-la, i sempre s’ha dit que l’Ajuntament vol fer del nucli antic
el reclam turístic per excel·lència.
* Pregunta també per les obres que s’han fet amb algunes finques del c. Vell sense que complissin el
Pla especial, i un dels veïns ni tant sols havia sol·licitat la llicència. Això fa més d’un any i des de
l’Ajuntament no s’ha fet per reposar la legalitat.
El Sr. alcalde respon que se’ls ha requerit reiteradament. Un d’ells fa cas omís i l’altre
desconeixem la titularitat, però en cap cas s’ha aconseguit que reposessin la legalitat.
El Sr. Balés diu que els que diu que està desconegut va respondre al requeriment i va demanar
llicència per arreglar la situació.
El Sr. Reverter diu que l’Ajuntament té les eines legals per fer complir la normativa i per imposar
sancions. I de no exigir la legalitat a qui la incompleix, no cal que ningú demani llicències i menys
que les pagui.
* També pregunta per l’accés des de la Ctra. d’Olot al Camí de Ronda que s’ha de fer i que en
anteriors Plens ja se n’havia parlat.
El Sr. alcalde respon que ja se’n preocupa però que la directora de la Caixa, entitat que ara
ostenta la titularitat, no aconsegueix que l’informin de la previsió de reprendre l’obra.
El Sr. Balés afegeix que potser haurà d’anar a instàncies més altes que la direcció d’aquesta
oficina.
* El Sr. Balés pregunta què es pensa fer per acabar amb les cagarades i pixarades de gats i gossos
a tot el poble
El Sr. alcalde diu els mitjans dels municipis petits són els que són i que no pot fer més del que
fa. Aquest problema que es dona a tots els municipis.
El Sr. Balés diu que només fent complir l’ordenança vigent i el ban que va dictar i passar a cada
domicili n’hi hauria prou. I que el Mossos podrien controlar els llocs on se’ls diposita el menjar.
El Sr. Reverter intervé dient que no s’ha fet res per fer complir el ban, tot i que, des del seu
repartiment a domicili, han disminuït una mica les caques de gossos al carrer.
I el Sr. Balés diu que si l’alcalde no es veu capaç, ho delegui a l’equip de l’oposició que ells sí
que seran capaços d’acabar amb el problema.
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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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