ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 32)
Castellfollit de la Roca, 4 de novembre de 2014
Lloc: Sala del Centre de lectura “Ramon Grabolosa”
Hora d’inici de la sessió: 8 del vespre
Hora d’acabament: 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
Miquel Reverter i Tres
Fidel Balés i Juanola
Helena Coll i Vila
Excusa l’absència: Gerard Planella i Roura
No hi assisteix: Roger Vidal i Corominas
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.
Els regidors d’esquerra demanen que s’afegeixin intervencions seves i respostes de l’alcalde al
redactat dels precs i preguntes, perquè en algunes d’elles no queda clar l’esperit de les intervencions.
La secretària diu que en la redacció de l’acta els acords han de reflectir exactament la proposta i el
resultat de la votació, però que en les intervencions no previstes, el fedatari en fa una interpretació
intentant recollir el sentit de les intervencions, i que pot ser no exacte al que es diu, però ja que la
sessió està gravada, l’escoltarà de nou i completarà les intervencions.
L’acta del Ple anterior queda aprovada en els acords presos, però es completarà la redacció de les
intervencions del punt “Precs i preguntes”.
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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 següent decret de l’alcaldia:
- Decret de data 31/10/2014 que aprova les factures següents:
- Vodafone (Telèfons mòbils setembre) ....................................................................... 67,36 euros
- Indaleccius (ADSL desfibril·lador piscina octubre)................................................... 35,09 euros
- Telefònica (Aportació setembre) .............................................................................. 454,02 euros
- Gestoria Girgas (juliol)............................................................................................. 210,29 euros
- Gestoria Girgas (agost)............................................................................................. 189,14 euros
- Ascensors Serra (CCC)............................................................................................. 297,66 euros
- Ascensors Serra (dispensari) .................................................................................... 294,03 euros
- Bassols (EP ptge. Cingle juliol-setembre) ................................................................ 310,15 euros
- Bassols (EP Pl. Filadores juliol-setembre) ............................................................... 192,18 euros
- Bassols (Enllumenat CCC juliol-setembre).............................................................. 507,28 euros
- Bassols (Enllumenat piscina mpal. juliol-setembre).............................................. 1.908,78 euros
- Bassols (EP c/M. Ferrarons juliol-setembre)............................................................ 218,67 euros
- Bassols (Enllumenat escola juliol-setembre)............................................................ 196,63 euros
- Bassols (Enllumenat escola juliol-setembre)............................................................ 291,99 euros
- Bassols (EP pl. Catalunya juliol-setembre) .............................................................. 189,39 euros
- Bassols (EP cinglera juliol-setembre)....................................................................... 266,09 euros
- Bassols (EP c/ Pau Casals davant 21 juliol-setembre).............................................. 121,33 euros
- Bassols (Enllumenat dispensari juliol-setembre)...................................................... 265,72 euros
- Bassols (Enllumenat guarderia juliol-setembre)...................................................... 122,17 euros
- Bassols (Enllumenat Església-Museu juliol-setembre) ............................................ 271,54 euros
- Bassols (EP ctra. d’Olot juliol-setembre) ................................................................... 76,05 euros
- Bassols (EP c/ Pau Casals juliol-setembre) ................................................................ 50,70 euros
- Bassols (EP ctra. d’Olot a Girona juliol-setembre) .................................................... 65,30 euros
- Bassols (EP pl. Gegants juliol-setembre) ................................................................. 101,26 euros
- Bassols (EP travessera juliol-setembre) ................................................................... 119,50 euros
- Bassols (Enllumenat of. mpals. juliol-setembre) ...................................................... 189,06 euros
- Copi Olot (Material oficina per guarderia setembre).................................................. 74,16 euros
- Copi Olot (Material oficina per guarderia setembre).................................................... 2,04 euros
- Copi Olot (Material oficina per of. Mpals. setembre) ................................................ 31,70 euros
- Copi Olot (Manteniment fotocopiador of. Mpals. setembre) ..................................... 52,57 euros
- Cota (Reparació bomba clor i floculant piscina) ...................................................... 169,40 euros
- Catalana Occident (Assegurança escombradora) ..................................................... 627,56 euros
- TOTAL.................. .................................................................................................7.968,81 euros

El Ple se’n dóna per assabentat
3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2015.
El Sr. alcalde informa al Ple que els criteris bàsics de les modificacions de les ordenances fiscals
municipals per al 2015 són el manteniment dels preus de l’exercici anterior amb algunes salvetats:
Primera, l’augment de l’IBI, donat per l’obligatorietat del progressiu augment per assolir
l’actualització de preus deguda a la revisió del 2012, i al compliment del Pla d’ajust pressupostari,
dintre el qual s’estableix un augment de 6.000 € d’ingressos anuals, i
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Segona, l’augment dels costos de les taxes corresponents a serveis que presten el Consell Comarcal
de la Garrotxa i el Consorci de Medi Ambient (SIGMA).
La resta de modificacions són estructurals, per alguna modificació en la prestació dels serveis.
Dit això i atès el que determinen els articles del 15 al 19, i del 41 al 47 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, que aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i demés
disposicions concordants i en atenció als diferents informes i estudis que consten a l’expedient.
Atès l’informe emès per Secretaria – Intervenció i d’acord amb els estudis econòmico-financers dels
diferents tributs Municipals.
L’alcalde – president de l’Ajuntament sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la següent
proposta d’acords: de creació i/o modificació, de les Ordenances Fiscals, i Preus Públics per a
l’exercici 2015.
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals i preus públics següents:

IMPOSTOS:
Ordenança fiscal número 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
Es modifica l’article 7è. TIPUS DE GRAVAMEN, que quedarà redactat com segueix:
Els tipus de gravamen general aplicables a aquest Municipi, seran els següents:
Quan es tracti de béns immobles de naturalesa rústica el 0,96%.
Quan es tracti de béns immobles de naturalesa urbana el 0,91%.
Quan es tracti de béns immobles de característiques especials l’1,30%.

TAXES:
Ordenança fiscal número 7. REGULADORA DE LES LLICÈNCIES MEDIAMBIENTALS:
a)
Es modifiquen els apartats 2, 3 , 4 i 6 de l’article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA que quedaran
redactats com segueix:
Canvi de titular d’una activitat
Sol·licitud presentada per transmetre la llicència preexistent d’un titular a un altre, amb inclusió, si
escau, d’una visita prèvia a l’establiment per comprovar que l’activitat que es desenvolupa és la
mateixa i que no ha sofert canvis rellevants respecte de la llicència original.
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CONCEPTE
Amb visita prèvia de comprovació
Sense visita prèvia de comprovació

184,31 €
65,93 €

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

152,14 €
705,89 €
253,62 €
389,72 €
253,62 €
207,91 €
207,91 €

(*) no inclou la inspecció
Controls inicials per a activitats:
Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de l’activitat
per tal de verificar que l’activitat compleix amb les determinacions fixades a la normativa per a
l’autorització o llicència ambiental.

TIPUS ACTIVITAT
- ANNEX II i llicència activitat recreativa. Visites de control 705,89 €
realitzades pels tècnics comarcals
- ANNEX II i llicència activitat recreativa. Informes sobre les actes 253,62 €
de control realitzades per una EAC

6.

Altres actuacions relacionades amb activitats:

CONCEPTE
Informe de consulta prèvia a l’inici d’una activitat sense visita
Informe de consulta prèvia a l’inici d’una activitat amb visita
Informes d’assistència, canvis no substancials
Informes de competències municipals d’activitats de l’annex I
Sonometries nocturnes
Sonometries diürnes
Segones i successives comprovacions (annex III)
Segones i successives comprovacions (innòcues)
Certificats llicencia
Conformitat consums propis i trasllat nous habitatges
a l’OGE
Control inicial d’activitats existents annex III i innòcues
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turístic

95,00 €
227,70 €
95,00 €
95,00 €
262,65 €
175,10 €
126,80 €
81,41 €
40,33 €
38,95 €
118,38 €
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Ordenança fiscal número 10. REGULADORA DE LA TAXA SOBRE RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS:

a)
Es modifica l’apartat 3 de l’article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA I BONIFICACIONS que
quedarà com segueix:

3.

A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

CONCE PTE

QUOTA
2015

EPÍG RAF 1 :DOMICILIS FAMILIARS
a ) Ha bitatges
b) Habitatges bonificats 25%
c) Habitatges bonificats 50%
d) Habitatges bonificats 90%

135,00
101,00
67,50
13,50

EPÍG RAF 2 . ACTIVIT AT S COMERCIALS
a ) Entitats finance res
b) Oficines i de spatxos
c) Pe rruque ries i Centres de Be llesa i sim ila rs
d) Esta bliments no de dicats a alim entació
e ) Establim ents de productes d'a lim entació
f ) Ta llers, serveis i garatges
g) Bars i Cafeteries
h) Fonde s i pensions
i) Restaura nts i hotels

294,20
157,60
157,60
231,10
241,65
268,10
360,85
800,00
505,20

EPÍG RAF 3 . ALTR ES ACTIVITATS ECONÒMIQUE S
De 0 a 5.000Kg/a ny
De 5.001 Kg a 20.000Kg/a ny
Més de 20.000Kg/any

720,95
1.795,50
3.592,20

Nota:
- Les activitats de temporada que s’exerceixin un màxim de mig any, tributaran el 50% de la quota.
- Les activitats que presentin el certificat de gestió externa de residus, tributaran en un 70% de la
quota.

PREUS PÚBLICS:
Ordenança Fiscal número 18. SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS:
a)

Es modifica l’article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA, que quedarà tal com segueix:
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1.- Quotes Llar:

Concepte

Bonificacions

Preu en euros

Matrícula
Material

Mensual

60,00
60,00
Ordinari de 3/4 de 8 del matí
a 2/4 de 6 de la tarda

185,00

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

110,00

Mitja jornada de 3/4 de 8 del
matí a les 3 de la tarda
50% al 2on germà
Bonificacions quota

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

92,50

125,00
92,50

55,50

55,50

(1) Caldrà presentar el títol de família nombrosa i/o certificat de família monoparental expedits per
l’organisme competent.

ORDENANÇA GENERAL número 16. General de gestió, inspecció i recaptació.
Es modifica l’art. 45è, apartat 4 paràgraf de fraccionament de rebuts, que queda:
De conformitat amb l’art. 10 de la Llei de d’Hisendes Locals, es concedeix el fraccionament dels
tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva en dos terminis de pagament, sense interessos
de demora, en tots els rebuts que superin els 90 euros de quota tributària, sense necessitat de
sol·licitud per part de l’interessat. Aquesta modalitat no s’aplicarà en aquells tributs que tinguin
aprovat el calendari de cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs.
La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del rebut de
l’exercici en curs.
Si l’ incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en voluntària es
facilitarà document de pagament pel total pendent que, es podrà fer efectiu fins el darrer dia de l’
esmentat període de pagament.
Si l’ incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en voluntària,
s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de l’ esmentat
incompliment.
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SEGON: Indicar que, les ordenances fiscals i els seus annexos vigents en l’actualitat, no ressenyades
en els acords precedents, continuen vigents mentre no s’acordi la seva modificació o derogació
expressa.
TERCER: Un cop adoptats els acords inicials per part del Ple de la Corporació i segons estableix
l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, caldrà exposar-los al públic pel termini de 30 dies, mitjançant la publicació d’un
anunci al Butlletí Oficial de la Província i edicte al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient en els termes previstos a l’article
18 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i presentar-hi les reclamacions que es considerin oportunes.
Si transcorregut el termini esmentat, no s’han produït reclamacions ni suggeriments, l’acord
provisional quedarà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord.
Si es produeixen reclamacions i/o suggeriments el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldreles, i aprovar definitivament les ordenances fiscals i preus públics en la part modificada.
Un cop elevat a definitiu l’acord provisional, s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província
l’acord definitiu i el text íntegre de les creacions i/o modificacions de les ordenances, tot això abans
del dia 01/01/2015, per tal que puguin entrar en vigor l’exercici econòmic 2015.
El Ple hi està d’acord i s’aprova per unanimitat.

Es dóna compte dels preus del menjador escolar, actualment externalitzat:
El titular de la concessió de la gestió del menjador escolar ha presentat la proposta de preus del
servei per al curs 2014/2015, que són:
a)
Menjador escolar:
Alumnes fix............................5,70€/dia
Alumnes esporàdics .......... 6,50€/dia
b)
Menjador llar d’infants:
Dinar..................... 4,00 €/dia
Triturats.................
3,20 €/dia
Esporàdics ............
5,00 €/dia
El Ple els troba conforme i s’aprova per unanimitat

4.- ASSUMPTES URGENTS
El Sr. alcalde diu que no s’han presentat assumptes de caràcter urgent.
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5.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.
5.1 Proposta d’aprovació de sol·licitud de pròrroga del Pla d’Autoprotecció (PAU) que
l’Ajuntament té de la Llar d’infants “el Castellet”
Atès que ha finalitzat la vigència del PAU redactat per a la Llar d’infants municipal, i que la
normativa permet una nova pròrroga, el Sr. alcalde proposa al Ple aprovar sol·licitar la pròrroga
que està prevista fins el 31/12/2014, en espera de l’aprovació, per part de la Generalitat de
Catalunya, d’una normativa nova.
Aquesta sol·licitud, a la comarca només ho fa el Consorci SIGMA, o bé cal anar directament a
Girona a la seu de Protecció civil.
El Ple ho aprova per unanimitat.
El Sr. Balés demana intervenir per tal de manifestar que s’ha de requerir a Protecció Civil que
redacti plans més convenients i adequats a les necessitats del municipi. El cas d’haver redactat un
pla per inundacions per Castellfollit és ben absurd i inútil, en canvi el nucli antic que té un únic i
dificultós accés, ningú s’ha preocupat de preveure solucions per si es produeix alguna emergència i
es col·lapse l’accés o s’impedeix l’evacuació.
El Sr. alcalde diu que, sí que s’ha preocupat pel tema, però que no té solució fàcil perquè té un
cost inassequible econòmicament per l’Ajuntament a hores d’ara.
El Sr. Balés diu que és una qüestió de prioritats, i que no les ha d’escollir el Sigma les prioritats,
sinó que l’alcalde els ha d’exigir plans de protecció que realment siguin útils i necessaris.
El Sr. Balés afegeix que voldria veure proves de les gestions que l’alcalde diu que ha fet per intentar
obrir l’accés del camí de Ronda del Cingle a la Ctra. de Girona.
El Sr. alcalde respon que les hi trobarà.
5.2 Aprovació de factures:
Es dóna compte al Ple d’una relació de factures de data 4/11/2014, per un total de: 10.595,57 €.
El Ple en queda assabentat. (S’arxiva la relació de factures aprovades com a annex II d’aquesta acta).
El Sr. Reverter demana que quan s’afegeixi una relació de factures a un Ple, que complementa la
relació tramesa amb la convocatòria del Ple, agrairia que el dia del Ple se’ls facilités una còpia.

6.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. alcalde obre el torn de precs i preguntes.
Inicia la intervenció el regidor, Sr. Xevi Gelis, fent referència a la pregunta que en l’últim Ple li va
fer la regidora Srta. Coll, sobre els brigadistes de estiu, i diu que Joventut ha elaborat una memòria la
qual està a disposició de qui li interessi.
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El Sr. Reverter diu a l’alcalde que s’ha d’acabar amb l’absència reiterada als Plens del regidor de
l’equip de govern Sr. Planella de 8 mesos. Com que no es coneix cap raó personal que l’excusi ni ell
l’ha donada, i en el cas que no vulgui continuar assistint a les convocatòries, que el rellevi ja pel
següent de la llista de CIU.
Mentre l’alcalde, avui mateix l’ha excusat, ell està dient que ja no és regidor de l’Ajuntament.
El Sr. Balés afegeix que tots els tràmits de la seva àrea són presentats al Ple per l’alcalde, sense la
informació de la seva comissió.
L’alcalde ha de ser el moderador del Ple. I les regidories han d’encarregar-se de les propostes pròpies
de la seva competència.
Creu necessari que si el Sr. Planella continua com a regidor d’Hisenda, presenti els pressupostos
2015, que s’han d’aprovar properament.
El Sr. alcalde diu que ja hi parlarà.
També demana que quan es constati l’estacionament d’un vehicle “abandonat” en un espai públic i
es conegui el titular com a veí del poble, abans de fer-lo retirar per la grua, l’Ajuntament hauria
d’interessar-se pels motius de l’aparent abandonament. El cas de l’última retirada de vehicle, s’havia
avariat i el titular no tenia calés per reparar-lo.
Un cop retirat, va haver de costejar la grua i el cost del dipòsit.
El Sr. alcalde diu que es va tramitar un expedient reglamentari que inclou una denúncia dels
Mossos, una notificació personal i una publicació al BOP abans de la seva retirada. En tot això no va
comparèixer.
També manifesta que el va sorprendre el fet que un desplaçament de l’alcalde i un acompanyant
costés a l’Ajuntament 97 euros, quan dues persones del seu equip varen fer, el mateix dia i al mateix
lloc, un desplaçament el qual va costar 60 euros, i no hi varen perdre diners. Demana moderació en
la despesa.
El Sr. Balés diu que les dietes i desplaçaments dels polítics, quan son a càrrec de l’Ajuntament es fa
necessari una justificació del lloc i el motiu pel qual es cobra. I lamenta d’haver perdut, dintre el
punt de “Despatx d’ofici¨ la relació detallada de les gestions municipals iniciades, tancades o
parlades, que temps enrere l’alcalde informava a cada Ple. Demana recuperar-la.
El Sr. alcalde diu que té raó.
La Regidora Sra. Coll demana si s’ha pres alguna mesura, ja demanada en el Ple anterior, per pal·liar
la brutícia de gats i gossos. Diu que d’altres ajuntaments han fet campanyes per motivar el civisme
que podrien donar bons resultats. N’ha trobat a Internet.
El Sr. Balés demana que s’actuï a la passarel·la del Fluvià, perquè ara ja no és que li faci falta un
repintat, sinó que ja s’hi ha fet forats, cosa que fa perillós passejar-hi perquè pot entrebancar a algú.
El Sr. alcalde diu que es prendran les mesures necessàries per solventar el perill.
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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