Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament.
Número de la sessió: 6
Caràcter: ordinària.
Data: 27/07/2016
Horari: de les 21:10
a les 22:50 hores.
Lloc: Sala de plens
Hi assisteixen:
Celestí Rius i Prat, alcalde.
Joan Lladó Oliva, primer tinent d’alcalde.
Rosa Maria Vilumara Bru, segona tinent d’alcalde.
Ramon Torras Farrés, regidor.
Judit Cuberas Pujol, regidor.
Jordi Fidel Soler i Grau , regidor.
Blanca Álvarez Viñals, secretària.

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 28 d’abril de 2016.
2.- Presa de possessió del regidor Antoni Casals Cañellas.
3.- Proposta de festes locals pel 2017.
4.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona dins el programa
complementari escolarització en primera infància pel curs 2015-2016.
5.- Donar compte de les diferents subvencions concedides per la Diputació de Barcelona dins el
marc del catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
6.- Aprovació, si s’escau de la modificació del pressupost 2/2016.
7.- Aprovació, si s’escau de la liquidació de les obres de rehabilitació de la Sala Vella.
8.- Proposta d’adhesió al manifest per un país de respecte als drets de les persones LGBTI i
amb tolerància zero a la discriminació.
9.- Donar suport a l’acord de l’ADF de Castellfollit del Boix,
Instant al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a convocar els ajuts previstos a l’annex 5 de
l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a
la gestió forestal sostenible en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya
2014-2020, i que els afectats per l’incendi del dia 27 de juliol de 2015 s’hi puguin acollir.
10.- Donar compte dels decrets d'alcaldia.
11.- Proposta d’aprovació de llicències d’obres.
12.- Assumptes sobrevinguts
13.- Precs i preguntes.
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1.- Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 28 d’abril de 2016.

El Sr. Jordi Fidel Soler dona per vàlida l’acte de la sessió, pendent de la seva posterior revisió.
S’aprova per unanimitat dels presents.

2.- Presa de possessió del regidor Antoni Casals Cañellas.
Per part del Sr. Secretari, i en virtut del que disposa l’article 108.8 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, es procedeix a prendre el jurament o
promesa del càrrec de regidor, d’acord amb la fórmula prevista en el Reial Decret 707/1979,
de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions
públiques.
La Sra. Secretaria pregunta al Sr. Antoni Casals Cañellas: «Jura (o promet) per la
seva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de Regidor de
l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com norma fonamental de l’Estat»
.
El Sr. Antoni Casals Cañellas manifesta que promet el seu càrrec, per imperatiu legal.
Un cop jurat el càrrec, el Sr. Alcalde dona la benvinguda al consistori al nou regidor i li desitja
una bona tasca.

3.- Propostes de festes locals pel 2017
La Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya és la competent per a
dictar l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2017, a proposta dels ajuntaments
respectius.
Les festes locals no poden escaure’s ni en diumenge, ni en cap de les festes laborals fixades.
Per això, l’Alcalde proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Proposar com a festes laborals locals per a l’any 2017 a la Conselleria d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el dimarts 21 de febrer i dimarts 18 d’abril.
Segon.-Notificar aquest acord a la Conselleria d’Empresa i Ocupació.
S’aproven les festes locals per unanimitat dels presents.
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4.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona al programa
complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016, en el marc
del pla “xarxa de governs locals 2016-2019” i la concessió dels ajuts corresponents a
la fase 1
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 30 de juny de 2015 va aprovar el
“programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, atorgant a l’Ajuntament de Castellfollit del Boix una
subvenció de 1661.40’- €.
Aquest programa complementari té com a finalitat principal prestar cooperació i assistència als
governs locals en matèria d’escolarització en primera infància, amb la finalitat de contribuir a
l’accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d’educació infantil sota els principis
d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència financera
El terme escolarització fa referència al conjunt de prestacions que permeten garantir l’accés
efectiu a centres d’educació infantil de primer cicle, inclosa l’escolaritat, el menjador i altres
serveis complementaris.
L’objecte del present Programa complementari es durà a terme mitjançant l’atorgament de
recursos econòmics consistents en fons de prestació i s’emmarca en l’àmbit de Prestació de
serveis públics i garantia de la cohesió social, previst a la clàusula 10 del Protocol general del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Per tal que la concessió dels recursos econòmics es faci efectiva, es requereix que els ens
destinataris formulin de manera expressa l’acceptació dels fons concedits abans del
29/07/2016.
Per tot l’exposat, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Acceptar la concessió inicial de l’ajut de 1661.40 € corresponent a la fase primera del
“programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb codi 16/X/226594, aprovada per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en data 30 de juny de 2016.
Manifestar la voluntat d’acollir-se a l’ajut corresponent a la Fase segona del programa
complementari, i acredità les dades necessàries per al càlcul individualitzat dels ajuts.
S’aprova per unanimitat dels presents l’acceptació de la concessió de l’ajut de la fase primera i
la voluntat d’acollir-se a la fase segona del programa complementari.

5.- Donar compte de les diferents subvencions concedides per la Diputació de
Barcelona dins el marc del catàleg de Serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019.
Vistes les diverses comunicacions efectuades per la Diputació de Barcelona en el marc del
Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Local 2016-2019”.
Per això, l’alcalde posa en coneixement del Ple la concessió de les següents subvencions
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Activitats esportives Locals
Animals de companyia
Fira de la mongeta
Millora equipaments esportius
Adquisició desfibril·ladors
Activitat de ioga
Compra de compostadors
Desenvolupament polítiques educatives
Desenvolupament polítiques culturals
Equips de digitalització
Finançament àmbit de benestar social

Import
2000
1000
1500
5000
6325
2000
1216
1665
1000
1000
1502,28

També s’ha concedit una subvenció dintre de les meses de concertació, pel projecte de
recuperació de la mongeta de Castellfollit del Boix, per import de 14.950’-€
El Sr. Jordi Fidel Soler pregunta sobre el desenvolupament de les polítiques culturals, en
referència concreta a la subvenció de 1.000€ i en demana una còpia de la relació d’ajuts
aprovats.
El Ple es dona per assabentat.
6.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 2/2016
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a
les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, i atès que es disposa de
nous i/o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte
del Pressupost vigent, quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos s’efectuen amb
normalitat, segons queda justificat en la Memòria que acompanya a la present resolució.
Atès que en data 30 de juny, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 30 de juny es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment
d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i es va informar favorablement la proposta
de l’Alcaldia.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 /2016, del
Pressupost vigent en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a nous i/o
majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del
Pressupost vigent, d’acord amb detall següent:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
Pressupostària
Progr.
Econòmica
338
22609
342

60901

920

62301

920

60302

454

61901

454

61903

171

21203

Descripció

FIRA DE LA
MONGETA
CALEFACCIO
VESTUARIS
COMPRA
COMPOSTADORS
COMPRA
DESFIBRILADORS
CAMI PERMANYER
DIBA
ARRANJAMENT
CAMINS
PUOSC 2016
TOTAL

Euros

2000
6000
1300
6500
55500
35000
25000
131.300

DESPESES

Ampliacions en aplicacions de despesa
Aplicació
Pressupostària

Progr
920
920
323
323
323
920
171
454
338

Econòmica
131
16000
131
16000
22200
22200
21203
21000
22609

N
ú
m
.

Descripció

PEONS PLA OCUPACIO
SEGURETAT SOCIAL
LABORAL TEMPORAL
SEGURETAT SOCIAL
TELECOMUNICACIONS
TELECOMUNICACIONS
MANTENIMENT JARDINS
I PLACES
MANTENIMENT CAMINS
FESTES

Euros

15300
5250
5500
2400
500
500
4000
5000
2000
5
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920
22706
231

480

326

489

ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS
ATENCIONS
BENEFIQUES
AMPA
TOTAL DESPESES

20800
3000
2000
66250

2on. FINANÇAMENT
Aquesta

modificació

es

finança

amb

nous

i

majors

ingressos

(

subvencions)

efectivament recaptats sobre els totals previstos en alguns conceptes del Pressupost vigent, en
els termes següents:
a) En el cas de nous ingressos:
Altes en concepte d’ingressos

ECONÒMI
CA
Concepte

Descripció

46101
46102
46103
46104
46107
46112

FIRA DE LA MONGETA
ACTIVITAS ESPORTIVES
PLA LOCAL D’OCUPACIO
ACTIVITATS EDUCATIVES
CALEFACCIO VESTUARIS
FOMENT OCUPACIO INVERSIONS
COMPRA
COMPOSTADORS
COMPRA
DESFIBRILADORS
PC SERVEIS SOCIALS I
EMERGENCIA
DIBA CAMINS
PUOSC 2016
PARTICIPACIO TRIBUTS
GENERALITAT
SUBVENCIO DIBA
MONGETES
TOTAL

46113
46114
46105
76102
45081
45000
46115

Euros

1500
2500
13700
5700
5000
27300
1200
6300
6400
50000
20000
43000
14950
197.550

INGRESSOS
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SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el
podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
El Sr. Jordi Soler

examina la modificació i pregunta sobre les partides d’ingressos

(76102) de 50.000€ de DIBA CAMINS i sobre la partida de Participació en Tributs (45000) de
43.000€.
S’aprova per unanimitat dels presents.

7.- Aprovació de la cinquena certificació i última de les obres de la teulada de la Sala
Vella.
El ple de l’Ajuntament del dia 31 de juliol de 2015 va adjudicar el contracte d’obra per a la
realització del projecte de Rehabilitació de la Sala Vella, Primera fase, Consolidació estructural,
segons projecte aprovat en sessió del dia 16 d’abril de 2015 a la societat Noves oportunitats
d’Inversió i Serveis S.L. per la quantia de 125.294,36’-€ IVA inclòs.
En data 1 de juny, el Sr. Francesc Marí Caus, com a director facultatiu de l’obra ha emès el
certificat final de la direcció facultativa de l’obra, emetent la corresponent certificació de l’obra.
Atès que tal com queda justificat en el document per a la certificació final d’obra l’import de la
certificació final a favor de l’empresa adjudicatària és superior al cost d’adjudicació, doncs
s’han complementat algunes partides
L’alcalde proposa al ple l’adopció del següent
ACORD:
Aprovar la 5a certificació i última de l’obra de rehabilitació de la sala vella per import de
3.219,27’- €. ( 2660,55 + 558,72 d’IVA).
El Sr. Jordi Soler examina la documentació.
S’aprova per unanimitat dels presents.
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8.- Proposta d’adhesió al manifest per un País de respecte als drets de les persones
LGBTI i amb tolerància zero a la discriminació.
Per part de la Generalitat de Catalunya, direcció General d’igualtats s’ha fet arribar la següent
proposta:
“El Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Transexual, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets del
28 de juny de 1969, data en què es commemoren els aldarulls de Stonewall que van tenir lloc
a Nova York (EUA) i que es considera que marquen l'inici de l'alliberament homosexual, quan
la població LGTBI va sortir al carrer de forma pacífica per visibilitzar-se i demanar la plena
igualtat jurídica i social i lluitar contra la discriminació i els abusos patits.
Malgrat que la legislació en l’àmbit internacional ha avançat en el reconeixement de drets, 76
estats del món encara prohibeixen, persegueixen i penalitzen les persones del col·lectiu LGTBI.
En aquest sentit Catalunya va liderar l’avanç en el reconeixement dels drets amb l’aprovació de
la llei 11/2014 del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, impulsada pel
treball tenaç durant llargs anys de les entitats LGBTI.
Els recents fets d’Orlando, en què van morir 50 persones en un atemptat contra un pub LGTBI,
mostren que la lesbofòbia, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia segueix sent un fet
lamentablement actual i global. La legislació avança i la societat també, però segueix havent
intolerància contra aquelles persones que fan de l’amor i la diversitat una bandera. Se segueix
odiant, discriminant i matant per orientació sexual i identitat de gènere. Orlando ha estat una
matança, és símbol de la intolerància i de la por però també de la lluita pels drets.
Catalunya i les seves institucions volen mostrar la ferma adhesió a la lluita pels drets i les
llibertats així com el compromís en el desenvolupament i reconeixement dels drets de les
persones LGTBI i la lluita contra les discriminacions, i que aquest sigui un dels nous pilars en
l’avenç social i la construcció nacional, on tothom ha de ser lliure d’estimar qui vulgui i com
vulgui.
Aquest 28 de juny el Govern de la Generalitat vol mostrar, un cop més, el compromís per fer
efectius aquests drets fent visible la bandera multicolor del col·lectiu. Volem fer extensiu a
totes les administracions aquest gest simbòlic, convidant al món local i les institucions
catalanes, així com a la societat civil, a penjar la bandera de l’arc de Sant Martí per
commemorar els fets que donen origen al 28 de juny com a jornada internacional.
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I manifestar, així, la mostra del compromís permanent i actiu de Catalunya a lluitar, amb més
fermesa que mai, contra les discriminacions per raó d’orientació sexual i identitat de gènere en
general, i en continuar amb el desplegament de la Llei 11/2014 en particular, com una eina
potent per la garantia dels drets de totes les persones LGTBI. Per avançar cap a un país
respectuós i divers on la normalitat social faci que les persones LGTBI es mostrin tal com són,
sense por i amb la plena acceptació del seus drets, on la discriminació per motiu d’orientació
sexual i identitat tingui tolerància zero.”
La Secretària llegeix el Manifest a tots els presents i tothom manifesta l’acord sobre el mateix.
El Sr. Jordi Soler proposa penjar la bandera multicolor del col·lectiu gai durant un mes però la
resta de regidors consideren que no és necessari penjar cap bandera donat que no n’hi ha cap
altra penjada a l’Ajuntament.
Es procedeix a fer la votació i 6 dels regidors presents voten que no es pengi cap bandera. Es
pren la decisió per majoria absoluta.

9.- Proposta d’adhesió a l’acord de l’Assemblea general de l’Associació de Defensa
Forestal de Castellfollit del Boix, demanant que es convoquin el ajuts de
sostenibilitat.
Per part de l’ADF de Castellfollit del Boix s’ha fet arribar el següent acord:

“ 8.- Temes sobrevinguts i precs i preguntes.
Per part dels assistents, el Sr. Jaume Jorba exposa que en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya del dia 22/7/2015 va sortir publicada l’ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la
qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del
programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Aquesta ordre, té un article únic que diu el següent:
“ Article únic
Aprovació de les bases reguladores
Aprovar les bases reguladores dels ajuts següents que es publiquen a l’annex 1, que conté les
normes comunes aplicables a totes les línies d’ajuts, i els annexos 2 a 8 que contenen les
normes específiques aplicables, a més, a cadascun dels ajuts:
- Redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (annex 2).
- Millora de la xarxa viària forestal (annex 3).
- Actuacions silvícoles de millora (annex 4).
- Recuperació del potencial forestal i la prevenció d’incendis (annex 5).
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- Transformació i comercialització dels recursos forestals (annex 6).
- Creació d’agrupacions de productors forestals (annex 7).
- Gestió forestal conjunta, les forestacions agràries, les reforestacions i la producció de tòfona i
pinyó (annex 8).”
Pel que fa a l’annex 5 es diu:
Bases reguladores específiques dels ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i
restauració del potencial forestal inclosos dins la mesura núm. 08.03.01.1 Objecte
dels ajuts
S’estableix una línia d’ajuts per fomentar les actuacions de recuperació del potencial forestal i
la prevenció d’incendis forestals, d’acord amb el Pla general de política forestal de Catalunya.
Atès el caràcter transversal de les causes dels incendis forestals, es fa necessari dirigir els
esforços a establir infraestructures de prevenció i portar a terme actuacions sobre les càrregues
de combustible, amb l’objectiu de maximitzar l'eficàcia de les mesures de protecció i prevenció
així com d’assegurar la recuperació del potencial forestal davant de les catàstrofes naturals i
incendis.
L’ajut consisteix en un import unitari per hectàrea segons el que estableix el punt 4 i 8
d’aquest annex.
(...)
3 Actuacions subvencionables
3.1 Recuperació del potencial forestal
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades.
a. En el cas d’incendi forestal i sequera.
b. En el cas de les masses afectades per nevades i bufaruts.
c. En el cas de danys biòtics.
2) Plantacions de restauració en zones sense potencial de regeneració natural.
3) Reposició de fallades del concepte anterior.
4) Instal·lació d’elements individuals de protecció envers la fauna.
5) Pela de suro i pelagrí cremat.
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3.2 Gestió forestal en la prevenció d’incendis
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Reducció de la càrrega de combustible en la unitat de gestió.
2) Tractament de restes vegetals vora camins i dins de la unitat d’actuació.
3.3 Infraestructures en la prevenció d’incendis
(......)
Que posteriorment, el DOGC del dia 8/10/2015 publica la Resolució ARP/2207/2015, de 28 de
setembre, per la qual es convoquen per a l’any 2015 els ajuts a la gestió forestal sostenible
destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la
gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics en
finques de titularitat pública, i els ajuts a la prevenció d’incendis forestals i restauració del
potencial forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos
forestals.
El seu article 1 convocatòria, diu:
(...) En el marc de l’operació 08.03.01 d’ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i
restauració del potencial forestal (annex 5 de les bases)
Infraestructures en la prevenció d’incendis (apartat 3.3 de l’annex 5 de les bases).
Que tot i el temps transcorregut des de l’octubre del 2015, no s’ha convocat la resta de l’annex
5, concretament l’actuació subvencionable 3.1 i 3.2

3.1 Recuperació del potencial forestal
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades.
a. En el cas d’incendi forestal i sequera.
b. En el cas de les masses afectades per nevades i bufaruts.
c. En el cas de danys biòtics.
2) Plantacions de restauració en zones sense potencial de regeneració natural.
3) Reposició de fallades del concepte anterior.
4) Instal·lació d’elements individuals de protecció envers la fauna.
5) Pela de suro i pelagrí cremat.
3.2 Gestió forestal en la prevenció d’incendis
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
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1) Reducció de la càrrega de combustible en la unitat de gestió.
2) Tractament de restes vegetals vora camins i dins de la unitat d’actuació.
Que els afectats per l’incendi forestal del dia 27 de juliol de 2015, no han rebut cap tipus
d’ajut, i que aquests dies estan reben les denegacions de les sol·licituds que van fer al
Departament d’Agricultura.
Que considera que s’hauria d’instar
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, a convocar els ajuts previstos a l’annex 5 de l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de
juliol, i que tots els afectats per l’incendi del dia 27 de juliol de 2015 s’hi puguin acollir.
Per això proposa a aquesta assemblea que s’adopti el següent acord:
Primer.- Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a convocar els
ajuts previstos a l’annex 5 de l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i que els afectats per l’incendi del dia 27 de
juliol de 2015 s’hi puguin acollir.
Segon.- Traslladar aquest acord a la resta d’Associacions de defensa forestal dels municipis
afectats per l’incendi del dia 27 de juliol de 2015, per tal que s’adhereixin a la proposta i la
traslladin
als respectius ajuntaments, i aquests ho sol·licitin també al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
L’assemblea aprova per unanimitat la proposta.”
El Sr. Jordi Soler examina la documentació.
S’aprova per unanimitat dels presents.

10.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.

22/2016
23/2016
24/2016
25/2016
26/2016
27/2016
28/2016
29/2016
30/2016
31/2016
32/2016
33/2016
34/2016

Transmissió llicència Apícola Cal Marquet
Provisió Pla d’ocupació
Donar audiència a Nois Grup
Aprovació liquidació factures
Audiència NOIS
Llista provisional admesos Pla Ocupació
Ajut per la Llar d’infants
Ajut educació infantil i primària
Ajut municipals per secundaria
Ajut individual escolar
Contractació peons Pla Ocupació
Aprovació factures
Informe titularitat del camí de Cal Ton

04/05/2016
11/05/2016
11/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
25/05/2016
01/06/2016
01/06/2016
01/06/2016
01/06/2016
03/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
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35/2016
36/2016
37/2016
38/2016
39/2016
41/2016
42/2016
43/2016
44/2016

Delegació Funcions secretari
Llista provisional admesos tècnic educació infantil
Ajut individual escolar i familiar
Incorporació romanent
Aprovació factures
Disciplina urbanística de Cal Pastoret
Segregació Canyelles
Acceptació subvenció cohesió social i emergència energètica
Aprovació de factures

22/06/2016
23/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
06/07/2016
11/07/2016
11/07/2016
14/07/2016
27/07/2016

El Sr. Jordi Soler pregunta sobre l’empresa “Nois Grup” (Decret 24/2016) que son els que
han realitzat l’arranjament de la teulada i estructura en 1ª fase de la Sala Vella.
El Sr. Ramón Torras contesta a les preguntes sobre com es va fer el procediment
d’adjudicació i com han anat les obres.
Posteriorment l’Alcalde dona explicacions sobre el romanent (Decret 38/2016), que s’ha
destinat a manteniments.
Sobre la qüestió de la segregació de Canyelles (Decret 42/2016) l’alcalde explica que
Agricultura dictaminarà si es pot fer o no.
Sobre la subvenció de cohesió social i emergència energètica (Decret 43/2016), la Sra. Judit
Cuberas explica que aquestes persones que necessiten ajuda estan en el circuit de serveis
social.
S’aproven per unanimitat dels presents.

11.- Donar-se per assabentat de les sol·licituds de llicència d’obra o comunicacions
prèvies d’obres
Exp.5/2016 .- Aprovar la sol·licitud de llicència d’obres efectuada pel Sr. Jaume Bernabeu
Vieé, per la reforma i ampliació d’un cobert agrícola a Cal Pere Vila. S’aplica una taxa del
2.75% sobre un pressupost de 11.975’-€. Resta condicionada a informar a l’Ajuntament del
Constructor que farà la reforma i a establir una fiança de 150€ en concepte de gestió de
residus.
Exp. 14/2016.- Assabentar-se de la comunicació d’obres efectuada pel Sr. David Casahuga
Jubert, pel canvi d’ubicació de l’escala exterior a Can Figuera de Maians. S’aplica una taxa del
2.75% sobre un pressupost de 1635’-€.
El Ple es dona per assabentat.
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12.- Assumptes sobrevinguts.
A) Qüestions sobre els propers Plens: es fixa en principi el proper Ple pel 29 de setembre
de 2016 a les 21:00h i en aquest es decidirà quants Plens es faran més fins a final d’any.
S’aprova per unanimitat dels presents.

B) Proposta contractació tècnica en educació infantil per l’escola bressol
El ple de l’Ajuntament del dia 28 d’abril de 2016 va aprovar les bases per a la selecció d’un/a
tècnic/a en educació infantil, en règim de contracte laboral temporal, constitució d’una borsa
de treball i convocatòria del procés selectiu per a la seva previsió.
La llista provisional d’admesos i exclosos va ser aprovada per decret 36/2016 de 23 de juny de
2016.
En l’acta del 14 de juliol de 2016, es van fer públic la relació d’aprovats i la puntuació final,
essent la següent:

DNI
39373678R
47101300Z
39388455N
47801808B
47103075H
33952717W
39390515W
39351502C
47102799H
47105938Y
39726527F
46586734G
39388846N
39382011P
46784518B
47135726D

TOTAL
MÈRITS
(10)
5.5
2.76
4.27
3.62
4.25
2.5
0.25
1.30
1.25
2.48
0.65
1.81
1.55
0.16
0.78
0.33

EXAMEN
(10)
7.65
8.40
6.85
7.40
5.10
6.75
8.60
6.95
6.75
5.35
7.15
5.85
6.05
6.23
5.45
5.75

13.20
11.16
11.12
11.02
9.35
9.25
8.85
8.25
8
7.83
7.80
7.66
7.60
6.39
6.23
6.08

El tribunal qualificador en l’acta del dia 21 de juliol de 2016 i després d’entrevistar els quatre
primers candidats, ha atorgat la següent puntuació:
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DNI
39373678R
39388455N
47801808B
47101300Z

TOTAL MÈRITS
(10)
5.55
4.27
3.62
2.76

EXAMEN
(10)
7.65
6.85
7.40
8.40

ENTREVISTA
1
3
2
1

14.20
14.12
13.02
12.16

Proposant a aquesta alcaldia la contractació de la candidata Gemma Soler Curriu amb DNI
39.373.678 R, com a candidata que ha obtingut més puntuació.
Per això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Contractar en règim laboral temporal, per a la seva adscripció a la llar d’infants
durant el curs 2016-2017 a la Sra. Gemma Soler Curriu amb DNI 39373678R. La retribució és
de 14.300’- euros a distribuir entre els mesos de setembre de 2016 a juliol de 2017 i la
jornada de treball completa.
S’estableix un període de prova de 15 dies laborables.
Segon.- Determinar que la resta de candidats que han superat el procés selectiu, formen part
de la bossa de treball, restant a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament quan es produeixi la
necessitat de contractació temporal.
L’alcalde explica les condicions de la Borsa de Treball, i com es va fer el procés de selecció.
S’aprova per unanimitat dels presents.
12.- Precs i preguntes.
El Sr. Jordi Soler considera que fins ara les Actes del Plens es penjaven tard i demana que en
el termini d’un mes com a màxim es pengin a la WEB.
Per part de tots el presents es considera que s’han de penjar a la WEB de l’Ajuntament quan
estiguin aprovades.
El Sr. Soler demana que com a mínim 15 dies abans tingui la possibilitat de veure l’Acta i
tenir accés prèviament a la informació sobre el Ple.
El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 22:30h, de la qual dono fe.
L’Alcalde

El secretari.
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