Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament.

Número de la sessió: 6
Caràcter: extraordinària.
Data: 20/12/2018
Horari: de les 21:15 hores a les 22:30 hores.
Lloc: Sala de plens

Hi assisteixen:

Sr. Celestí Rius i Prat, alcalde
Sra. Judit Cuberas Pujol
Sr. Ramón Torras, regidor
Sr. Jordi Fidel Soler Grau, regidor
Sr. Joan Lladó Oliva, primer tinent d’alcalde
Sra. Rosa Maria Vilumara Bru, segona tinent d’alcalde
Sr. Antoni Casals Cañellas, regidor

Blanca Álvarez Viñals, secretària.

Ordre del dia:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 27 de setembre i 25 d’octubre
de 2018
2.- Aprovació del Pressupost del 2019.
3.- Aprovació

del projecte de reforma de la Sala Vella 2a fase: nucli de

comunicacions i serveis
4.- Adjudicació de les obres de rehabilitació de la pista poliesportiva de Castellfollit
del Boix.
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5.- Aprovació de la licitació del contracte del Bar del centre de Castellfollit del Boix.
6.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, per la
millora de l’ocupabilitat
7.- Aprovació de les declaracions de crèdits incobrables 18001, 18002,18003, 18004
presentades pel l’Organisme de Gestió Tributària.
8.- Proposta de nomenament de secretari substitut del Jutjat de Pau.
9.- Aprovació i adhesió al Pla d’Actuació de persones grans del Bages.
10.- Aprovació de la concreció per als exercicis 2018 i 2019 al Conveni marc de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de
20.000 habitants de la comarca, per a l’organització i el finançament dels Serveis
Socials Bàsics i Polítiques d’Igualtat 2016-2019.
11.- Donar suport a la moció presentada pel Consell d’Alcaldes del Bages, sobre els
greuges històrics en les seves connexions ferroviàries.
12.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.
13.- Assumptes sobrevinguts.
14- Precs i preguntes

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 27 de setembre i 25
d’octubre de 2018.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

2.- Aprovació del Pressupost del 2019.

Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic
2019, així com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal comprensiva de tots
els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
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Vist i conegut el contingut dels informes de l'Interventor municipal, de data 5 de desembre
de 2018

Vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària del que es desprèn que la situació és d’equilibri.

Vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de la Regla de despesa del que es
desprèn que la situació és de Compliment.

Es per això que proposo al Ple l’adopció dels següents acords

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a l'exercici
econòmic 2019, juntament amb les seves Bases d'execució, i el resum de la qual per
capítols és el següent:
ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES

614.600 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS

386.100 €

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

180.300 €

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i
Serveis
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals

179.600 €
1.000 €
25.200 €
228.500 €
228.500 €
0,00 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES

0,00 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers
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TOTAL:

614.600 €

ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES

614.600 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS

437.200 €

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

222.600 €

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

7.950 €

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres
Ingressos

26.100 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

180.500 €

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

50

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

177.400 €

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals

0€

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

177.400 €

B) OPERACIONS FINANCERES

0,00 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

0,00 €

TOTAL:

614.600€

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General pel 2019, les Bases d'Execució i
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de
presentació de reclamacions pels interessats.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas que no es presenti
cap reclamació.
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CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a la Generalitat de
Catalunya.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

3.- Aprovació

del projecte de reforma de la Sala Vella 2a fase: nucli de

comunicacions i serveis
L’arquitecte municipal, En Francesc Marí i Caus, ha elaborat el projecte bàsic i
d’execució de les obres de rehabilitació de la Sala Vella segona fase: nucli de
comunicacions i serveis amb un pressupost de 142.817,73’- euros.

El projecte fa referència a una obra local ordinària, perquè vol atendre la segona fase
de la rehabilitació de la Sala Vella. Proposa la reforma d’una part de l’interior amb
l’objectiu de resoldre les condicions d’accessibilitat dins del global d’aquest
equipament i de l’edifici annex de l’Ajuntament i alhora formar uns serveis higiènics
que donin servei al conjunt (Ajuntament i Sala Vella).
L’obra es refereix a la inversió prevista en el pressupost municipal pel 2019.

Les obres locals ordinàries queden regulades en els articles 234 i 235 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i en els articles 8 i següents del
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
La competència per a l’aprovació del projecte correspon al ple, atès que la
contractació de l’obra també pertoca al mateix òrgan, tenint en compte que el
pressupost supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal (article
274 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).
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Per això, l’Alcalde proposa al ple l’adopció dels següents acords
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució de les obres de
rehabilitació de la Sala Vella segona fase: nucli de comunicacions i serveis,
redactada per l’arquitecte municipal Francesc Marí i Caus.

SEGON.- Sotmetre el projecte de referència a informació pública per un termini de
trenta dies, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

4.- Adjudicació de les obres de rehabilitació de la pista poliesportiva

de

Castellfollit del Boix.
El Ple de l’Ajuntament del dia 25 d’octubre de 2018, va aprovar la memòria valorada de les
obres de rehabilitació de la pista poliesportiva a l’aire lliure.

Atès que

el paviment de la Pista Poliesportiva presenta deteriorament de la

superfície de joc ( paviment) que la fa impracticable, junt amb pendents d’acabat
incorrectes que no permeten desaiguar correctament la superfície.

Necessitat a satisfer :
-

Proteccions i equipament de la pista ( desmuntatge i muntatge de la tanca

protectora i de l’equipament esportiu: porteries, ancoratges, tanca de voleibol).
-

Reforma de la instal·lació d’evacuació d’aigües pluvials.

-

Reforma de la instal·lació d’enllumenat.

-

Reforma del Paviment
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Característiques del contracte:

Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: Rehabilitació de pista poliesportiva a l’aire lliure
Procediment de contractació:

Tipus de Tramitació: ordinària

Contracte menor
Valor estimat del contracte:

IVA: 8.393,07’-

39.967’Preu: 48.360,07
Durada: 30 dies

Proposta d'adjudicació:

Es proposa l’adjudicació a PaviPlanas S.L., per import de 39.000’- +
8.190’- IVA

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document
Inici

de

Data/Núm.
l’expedient

de

Observacions

03/12/2018

contractació
Informe de Secretaria
Informe d'Intervenció

20/12/2018
20/12/2018

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant contracte menor.
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe del interventor, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

Per tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Justificar la celebració del contracte de les obres de rehabilitació de la
pista poliesportiva de Castellfollit del Boix.

SEGON. Adjudicar el contracte de les obres de Reforma de la pista poliesportiva de
Castellfollit del Boix a PaviPlanas S.L. per import de 39.000’-€ més 8.190’-€ IVA.
Total 47.190’-€,
TERCER. Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació 342-60901 del pressupost del
2018. Una vegada realitzada la prestació, incorpori’s la factura i tramiti’s el pagament
si escau.

QUART. Designar com a responsable del contracte al Sr. Francesc Marí Caus
CINQUÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatari i als licitadors que no han resultat
adjudicataris.

SISÈ. Comunicar a Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb
el desglossament corresponent de l’IVA.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.
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5.- Aprovació de la licitació del contracte del Bar del centre de Castellfollit del
Boix.

Atès que aquest Ajuntament té la necessitat de dur a terme la concessió del servei
del Bar del Centre de Castellfollit del Boix.

Considerant que la modalitat més

adequada per de gestió d’aquest servei per als interessos municipals és mitjançant
concessió per al qual caldrà redactar el plec de clàusules administratives particulars
per a l’adjudicació de l’explotació corresponent, tal com estableix l'article 230 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny.

Atès que els serveis tècnics municipals han redactat el plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir la concessió administrativa del bar del
Centre de Castellfollit del Boix, mitjançant procediment obert, Oferta econòmicament
més avantatjosa, amb aplicació de més d’un criteri de valoració.

Atès que el plec de clàusules d'explotació conté totes les determinacions que exigeix
l'article 232 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i és procedent
la seva aprovació inicial. I que procedeix la submissió a informació pública per un
termini no inferior a vint dies, d'acord amb el mateix article.
De conformitat amb l’establert en l’article 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, es per tot això que proposo al Ple l’adopció dels
següents acords
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, amb aplicació de més d’un criteri de valoració, per
a l’adjudicació de la concessió administrativa per a l’explotació del bar del Centre de
Castellfollit del Boix.
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SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
concessió administrativa del bar del Centre de Castellfollit del Boix, disposant la seva
exposició al públic al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil del Contractant per un
termini de vint dies perquè es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.

TERCER.- Convocar simultàniament la licitació en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el perfil del contractant, durant un termini de vint dies per tal que
tot interessat pugui presentar les proposicions que estimi pertinents, si bé, aquesta
s’ajornarà, en el supòsit que es formulin reclamacions o al·legacions contra el plec
de clàusules.
S’aprova per unanimitat dels membres presents.

6.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, per la
millora de l’ocupabilitat

La Junta de Govern de 29 de novembre de 2018 de la Diputació de Barcelona va
aprovar el dictamen que proposava, l’aprovació del “Programa complementari de
millora de l’ocupabilitat 2019-2020” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019 i el seu règim regulador.
El programa s’articula en base a dues línies de suport:
Línia 1 de suport a la millora de l’ocupabilitat: Té per finalitat donar suport als ens
locals per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació.
Línia 2

de suport a la millora de l’ocupabilitat per a petit municipis, adreçada

específicament als municipis de fins a 1000 habitants, es preveu la concessió d’ajuts
destinats al finançament d’actuacions que puguin emmarcar-se en l’Àrea de despesa
2 dins la política de despesa 24, sobre foment de l’ocupació local.
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Per tot l’exposat, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 10.987,01’-€, (5.493,50 per l’anualitat del 2019 i
5.493,50 per l’anualitat del 2020) codi XGL 18/X/263169, aprovada per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 de novembre de 2018 dins el
“programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020.

SEGON.- Prorrogar el contracte subscrit al Sr. Eduardo Oliver Diaz fins el 15 de maig de
2019, atès que aquest finalitzava en data 31/12/2018.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.
7.- Aprovació de les declaracions de crèdits incobrables 18001, 18002,18003,
18004 presentades pel l’Organisme de Gestió Tributària.
7.a .- Proposta d’acord de crèdit incobrable per referència 18001
Vista la proposta de declaració de crèdit incobrable (per referència) que presenta la
Unitat del Bages-Berguedà de l'ORGT.
Examinats

els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen en

aquesta Unitat de Recaptació contra els deutors que s’indiquen en la relació annexa
núm. 18001 (s’inicia per PLAXATS BARO MONTSERRAT i finalitza per
PUIGRADON OLIVA LLORENC), per deutes d’import acumulat a 100 €, i atès que
de la tramitació efectuada i que figura degudament documentada a la base de dades
dels expedients informatitzats d’aquest Organisme, es constata que a cadascun dels
respectius expedients concorren els fets següents:

PRIMER.- Es van practicar, en forma reglamentària, i en els domicilis fiscals dels
deutors que figuren a la base de dades d’aquest Organisme, les corresponents
notificacions de les provisions de constrenyiment.
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SEGON.- En els supòsits de notificacions amb el resultat d’absents en dos
repartiments o desconeguts, es van publicar els anuncis de citació per a notificacions
al Butlletí Oficial de la província i als taulers d’anuncis pertinents.
TERCER.- De les indagacions realitzades per aquesta Unitat, no s’ha tingut
coneixement de cap element rellevant que permeti el cobrament dels deutes.
QUART.- L’embargament de fons a nivell provincial, intentat en diferents entitats
bancàries, ha resultat parcial o negatiu.
CINQUÈ.- Sol·licitada informació a la Seguretat Social, l’embargament de salaris ha
resultat parcial o negatiu.
SISÈ.- A l’historial de l’expedient hi figuren els tràmits realitzats en la tramitació dels
expedients així com la data i relació on es va aprovar el fallit original.
Atès que, de conformitat amb l’Ordenança General de l’O.R.G.T., s’han observat els
criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, en els que es respecta el
principi de proporcionalitat entre l’import dels deutes i els mitjans utilitzats per a la
seva realització així com el principi d’economia processal i eficàcia administrativa.
En virtut dels citats antecedents proposo al PLE l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la declaració de crèdit incobrable per referència relació 18004,
per import de 120,88’-€.

SEGON.- Comunicar el present acord a l'ORGT, per tal que faci efectiva la baixa
dels rebuts abans esmentats, de conformitat amb el que disposa l’article 62 del
Reglament general de recaptació, i la citada Ordenança general.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.
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7.B .- PROPOSTA D’ACORD DE CRÈDIT INCOBRABLE PER REFERÈNCIA 18002

Vista la proposta de declaració de crèdit incobrable (per referència) que presenta la
Unitat del Bages-Berguedà de l'ORGT.
Examinats

els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen en

aquesta Unitat de Recaptació contra els deutors que s’indiquen en la relació annexa
núm. 18002 (CASALS MONCUNILL RAMON), per deutes d’import acumulat comprès
entre 100 i 1000 €, i atès que de la tramitació efectuada i que figura degudament
documentada a la base de dades dels expedients informatitzats d’aquest Organisme,
es constata que a cadascun dels respectius expedients concorren els fets següents:

Primer.- Es van practicar, en forma reglamentària, i en els domicilis fiscals dels
deutors que figuren a la base de dades d’aquest Organisme, les corresponents
notificacions de les provisions de constrenyiment.
Segon.- En els supòsits de notificacions amb el resultat d’absents en dos
repartiments o desconeguts, es van publicar els anuncis de citació per a notificacions
al Butlletí Oficial de la província i als taulers d’anuncis pertinents.
Tercer.- De les indagacions realitzades per aquesta Unitat, no s’ha tingut
coneixement de cap element rellevant que permeti el cobrament dels deutes.
Quart.- L’embargament de fons a nivell provincial, intentat en diferents entitats
bancàries, ha resultat parcial o negatiu.
Cinquè.- Sol·licitada informació a la Seguretat Social, l’embargament de salaris ha
resultat parcial o negatiu.
Sisè.- A l’historial de l’expedient hi figuren els tràmits realitzats en la tramitació dels
expedients així com la data i relació on es va aprovar el fallit original.
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Atès que, de conformitat amb l’Ordenança General de l’O.R.G.T., s’han observat els
criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, en els que es respecta el
principi de proporcionalitat entre l’import dels deutes i els mitjans utilitzats per a la
seva realització així com el principi d’economia processal i eficàcia administrativa.
En virtut dels citats antecedents proposo al PLE l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la declaració de crèdit incobrable per referència relació 18004,
per import de 199,04’-€.

SEGON.- Comunicar el present acord a l'ORGT, per tal que faci efectiva la baixa
dels rebuts abans esmentats, de conformitat amb el que disposa l’article 62 del
Reglament general de recaptació, i la citada Ordenança general.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.
7.C.- PROPOSTA D’ACORD DE CRÈDIT INCOBRABLE PER REFERÈNCIA 18003

Vista la proposta de declaració de crèdit incobrable (per referència) que presenta la
Unitat del Bages-Berguedà de l'ORGT.
Examinats

els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen en

aquesta Unitat de Recaptació contra els deutors que s’indiquen en la relació annexa
núm. 18003 (s’inicia per AGRAVALOSA, SCP), per deutes inferiors o superiors a
1.000€, i atès que de la tramitació efectuada i que figura degudament documentada
a la base de dades dels expedients informatitzats d’aquest Organisme, es constata
que a cadascun dels respectius expedients concorren els fets següents:

Primer.- Es van practicar, en forma reglamentària, i en els domicilis fiscals dels
deutors que figuren a la base de dades d’aquest Organisme, les corresponents
notificacions de les provisions de constrenyiment.
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Segon.- En els supòsits de notificacions amb el resultat d’absents en dos
repartiments o desconeguts, es van publicar els anuncis de citació per a notificacions
al Butlletí Oficial de la província i als taulers d’anuncis pertinents.
Tercer.- De les indagacions realitzades per aquesta Unitat, no s’ha tingut
coneixement de cap element rellevant que permeti el cobrament dels deutes.
Quart.- L’embargament de fons a nivell provincial, intentat en diferents entitats
bancàries, ha resultat parcial o negatiu.
Cinquè.- Sol·licitada informació a la Seguretat Social, l’embargament de salaris ha
resultat parcial o negatiu.
Sisè.- A l’historial de l’expedient hi figuren els tràmits realitzats en la tramitació dels
expedients així com la data i relació on es va aprovar el fallit original.
Atès que, de conformitat amb l’Ordenança General de l’O.R.G.T., s’han observat els
criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, en els que es respecta el
principi de proporcionalitat entre l’import dels deutes i els mitjans utilitzats per a la
seva realització així com el principi d’economia processal i eficàcia administrativa.
En virtut dels citats antecedents proposo al PLE l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la declaració de crèdit incobrable per referència relació 18003,
per import de 593,34’-€.

SEGON.- Comunicar el present acord a l'ORGT, per tal que faci efectiva la baixa
dels rebuts abans esmentats, de conformitat amb el que disposa l’article 62 del
Reglament general de recaptació, i la citada Ordenança general.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.
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7.D .- PROPOSTA D’ACORD DE CRÈDIT INCOBRABLE PER REFERÈNCIA 18004

Vista la proposta de declaració de crèdit incobrable (per referència) que presenta la
Unitat del Bages-Berguedà de l'ORGT.
Examinats

els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen en

aquesta Unitat de Recaptació contra els deutors que s’indiquen en la relació annexa
núm. 18004 (s’inicia per BOTA GARCÍA LORENZO i finalitza per RUIZ OLIVA
CRISTINA), per deutes inferiors o superiors a 300 €, i atès que de la tramitació
efectuada i que figura degudament documentada a la base de dades dels expedients
informatitzats d’aquest Organisme, es constata que a cadascun dels respectius
expedients concorren els fets següents:

Primer.- Es van practicar, en forma reglamentària, i en els domicilis fiscals dels
deutors que figuren a la base de dades d’aquest Organisme, les corresponents
notificacions de les provisions de constrenyiment.
Segon.- En els supòsits de notificacions amb el resultat d’absents en dos
repartiments o desconeguts, es van publicar els anuncis de citació per a notificacions
al Butlletí Oficial de la província i als taulers d’anuncis pertinents.
Tercer.- De les indagacions realitzades per aquesta Unitat, no s’ha tingut
coneixement de cap element rellevant que permeti el cobrament dels deutes.
Quart.- L’embargament de fons a nivell provincial, intentat en diferents entitats
bancàries, ha resultat parcial o negatiu.
Cinquè.- Sol·licitada informació a la Seguretat Social, l’embargament de salaris ha
resultat parcial o negatiu.
Sisè.- A l’historial de l’expedient hi figuren els tràmits realitzats en la tramitació dels
expedients així com la data i relació on es va aprovar el fallit original.
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Atès que, de conformitat amb l’Ordenança General de l’O.R.G.T., s’han observat els
criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, en els que es respecta el
principi de proporcionalitat entre l’import dels deutes i els mitjans utilitzats per a la
seva realització així com el principi d’economia processal i eficàcia administrativa.
En virtut dels citats antecedents proposo al PLE l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la declaració de crèdit incobrable per referència relació 18004,
per import de 596,11’-€.

SEGON.- Comunicar el present acord a l'ORGT, per tal que faci efectiva la baixa
dels rebuts abans esmentats, de conformitat amb el que disposa l’article 62 del
Reglament general de recaptació, i la citada Ordenança general.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

8.- Proposta de nomenament de secretari substitut del Jutjat de Pau.
El DOGC del 2 de juliol de 2018 ha publicat l’Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el
nomenament de persones idònies de les secretaries dels jutjats de pau de Catalunya, que
substitueix el text de l’Ordre de 28 de maig de 1991.

Aquesta ordre incorpora els canvis normatius aprovats durant el període de vigència de
l’Ordre que ara es deroga i simplifica el procediment per nomenar les persones idònies que
assumeixen les responsabilitats de les secretaries dels jutjats de pau o del registre civil.
També s’implanta l’expedient electrònic com a novetat d’adaptació a l’entorn tecnològic a la
qual cosa no són alienes les corporacions locals que continuen tenint la competència per
nomenar persones idònies.
Per altre banda, l’article 5, estableix la possibilitat del nomenament de la persona idònia
substituta de la titular en diverses circumstàncies habituals ( malaltia, vacances,....)
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Per tot l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents acords

PRIMER.- Nomenar a la Sra. Maria Montserrat Mas i Fàbregas, amb DNI 77.112.414-S
persona idònia per fer la substitució de la titular i assumir les responsabilitats de la
secretaria del Jutjat de Pau de Castellfollit del Boix.
SEGON.- Notificar aquest nomenament a la Secretaria de relacions amb l’Administració de
Justícia.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

9.- Aprovació i adhesió al Pla d’Actuació de persones grans del Bages.
Atès que en els darrers anys, les transformacions sociodemogràfiques, econòmiques i
tecnològiques han provocat efectes d’abast molt important i intens en la gent gran.
Atès l’augment de l’esperança de vida i el conseqüent increment de persones grans a
Catalunya i a la comarca del Bages, en la que l’envelliment de la població supera la mitja
catalana, tendència que es preveu que seguirà en augment.

Atès que aquesta realitat demogràfica suposa una oportunitat per incorporar el concepte
d’envelliment actiu a les polítiques adreçades a les persones grans. Aquest concepte
entén l’envelliment com el procés individual que s’estén al llarg de la vida i fa que la
ciutadania arribi a la vellesa en bones condicions de salut, promovent la seva participació
en la societat, afavorint la formació al llarg de la vida i garantint els seus drets de viure una
vida activa i amb qualitat.
Atès que per tal d’analitzar aquesta situació a la comarca, el Consell Comarcal del Bages,
va realitzar la Diagnosi de la Gent Gran del Bages, que es va presentar públicament el dia
29 de març de 2017.
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Atès que cal fer un pas endavant i convertir els resultats de la diagnosi en propostes
d’acció que donin resposta als obstacles i les inquietuds sorgides.
Atès el suport de la diputació de Barcelona a través del Catàleg de serveis de l’any 2017,
codi 17/Y/242686, va aprovar la concessió d’un recurs tècnic al Consell Comarcal del
Bages, consistent en la redacció de plans, projectes i informes per la realització de
l’actuació Plans de persones grans prevista de realitzar entre l’1 de setembre de 2017 fins
el 31 d’agost de 2018.
Atès que per a la realització d’aquest Pla la Diputació de Barcelona va fer un contracte
menor a l’Associació Siena per la elaboració del Pla estratègic de les persones grans del
Bages, pel seu coneixement del territori i perquè ja havia realitzat prèviament la Diagnosi
de la Gent Gran del Bages.
Atès que un pla d’actuació és el document estratègic idoni per especificar les línies de
treball i les accions que es volen planificar i desenvolupar per resoldre els obstacles i les
inquietuds amb la finalitat de construir l’escenari de futur adient, tenint en compte la mirada
de les persones en les seves propostes i incorporant la perspectiva de gènere i l’equitat
per evitar elements de discriminació en l’ús del llenguatge i de la imatge.
Atès que el Pla d’Actuació de les Persones Grans del Bages és l’eina que ha de definir les
actuacions prioritàries per millorar la qualitat de vida de les persones grans del Bages fentles partícips del propi procés de planificació d’acord amb els models d’atenció centrada en
la persona i en el paradigma de l’envelliment actiu, tenint en compte la diversitat social,
cultural, territorial, d’origen i de gènere de la comarca treballant amb consens,
transversalitat i promovent la llibertat, el respecte, la inclusió, l’autonomia i el bon tracte.

Atès que es convenient executar en un termini de tres anys, del 2019 al 2021, les accions
que es desprenen de les línies estratègiques principals.

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Bages en data 24 de setembre de 2018 ha
aprovat el Pla d’actuacions de les persones grans del Bages i l’ha tramès a aquest
ajuntament per tal que procedeixi a la seva aprovació i adhesió.
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Es per tot això que proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el “Pla d’Actuació de les Persones Grans del Bages” tramès pel Consell
Comarcal del Bages i adherir-nos-hi.
SEGON .- Donar trasllat del present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Bages.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.
10.- Aprovació de la concreció per als exercicis 2018 i 2019 al Conveni marc de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys
de 20.000 habitants de la comarca, per a l’organització i el finançament dels
Serveis Socials Bàsics i Polítiques d’Igualtat 2016-2019.

El Consell Comarcal del Bages en data 26 de setembre de 2016 va aprovar el
“conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments
de menys de 20.000 habitants de la comarca per l’organització i el finançament dels
Serveis Socials Bàsics i Polítiques d’Igualtat 2016-2019.
L’esmentat conveni es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament del dia 24 de novembre de
2016.
Atès que és d’interès l’aprovació de la concreció per als exercicis 2018 i 2019 del
Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments
de menys de 20.000 habitants de la comarca, per a l’organització i el finançament dels
Serveis Socials Bàsics i Polítiques d’Igualtat 2016-2019.
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Es per tot això que proposo al ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la concreció de les fitxes i documents per als exercicis del 2018 i
2019 del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els
ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca, per l’organització i el
finançament dels Serveis Socials Bàsics i polítiques d’igualtat 2016-2019.
Annex 1: Mapa de la zonificació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del
Bages (ABSSC).
Fitxes 1: Serveis Socials Bàsics
Fitxa 2: Projectes i programes específics de suport als municipis.
Fitxa 3: Servei d’Informació i Atenció a la Dona del Consell Comarcal del Bages.
SEGON.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

11.- Donar suport a la moció presentada pel Consell d’Alcaldes del Bages,
sobre els greuges històrics en les seves connexions ferroviàries.

Amb data 21 de novembre de 2018, el Consell d’Alcaldes del Bages va aprovar la
següent Declaració que literalment és com segueix:
“DECLARACIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES DEL BAGES SOBRE ELS GREUGES
HISTÒRICS EN LES SEVES CONNEXIONS FERROVIÀRIES

Fa anys que els agents socials, econòmics i polítics del Bages sumem esforços i
voluntats per aconseguir que la nostra comarca disposi d’una xarxa de comunicacions
digna, que ens uneixi amb bones condicions amb Barcelona.
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No hem estalviat esforços per argumentar objectivament les nostres raonables
reivindicacions a través de l’elaboració d’estudis, al·legacions a tots els plans de
transport de viatgers de Catalunya, a projectes com el Pla Director Urbanístic de l’Eix
Transversal Ferroviari, al Pla Director Urbanístic del Pla de Bages, i al Pla Territorial
Parcial de les comarques centrals.

Lamentablement, amb el pas dels anys constatem que les nostres peticions no tenen la
resposta esperada i que moltes de les nostres expectatives es van difuminant.
Estem cansats de sentir anuncis d’inversions milionàries a la xarxa de Rodalies de
Catalunya per part del govern central que després mai no es materialitzen i aquestes
inversions es destinen a altres projectes.

Per tots aquests motius, els alcaldes/sses del Bages i els representants del Consorci
Viari de la Catalunya Central en sessió ordinària de Consell d’Alcaldes del Bages
prenem els següents

ACORDS

1.- Expressem el nostre suport i condol a la família i amics del jove veí del municipi de
Castellbell i el Vilar que va perdre la vida en el descarrilament del tren de la R4 de
Rodalies de RENFE a Vacarisses i desitgem que els ferits es recuperin el més aviat
possible.
2.- Exigim a l’empresa estatal ADIF que es portin a terme de manera urgent totes les
actuacions necessàries per garantir la seguretat de tota la infraestructura i recuperar el
servei de tren entre Manresa i Barcelona tan aviat com sigui possible.
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3.- Reclamem a l’Estat espanyol, i en concret al Ministeri de Foment, que faci les
inversions necessàries a la línia R4 per tal d’oferir un servei competitiu, eficient i segur
que uneixi la capital de la comarca del Bages amb Barcelona en menys d’una hora.
4.- Demanem la constitució immediata d’una taula de treball al més alt nivell, integrada
per responsables del Ministeri de Foment, de les empreses estatals ADIF i RENFE, del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i dels
representants dels Consells Comarcals i els municipis per on passa la línia R4, i que en
el termini de 6 mesos, es presenti un pla de treball on es concretin i planifiquin les
inversions incomplertes per part del govern espanyol i reconegudes ahir pel Ministre
José Luis Ábalos al Senat.
5.- Donar trasllat d’aquest acords a totes les administracions esmentades en aquesta
declaració i als municipis de la comarca.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

12.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.

70/2018 Aprovació conveni AMPA

05/10/2018

71/2018 Aprovació prèvia projecte reforma cal Mateu

09/10/2018

72/2018 Subvenció AMPA activitat de piscina

15/10/2018

73/2018 Ampliació de l’espai sotacoberta Ca la Montse

15/10/2018

74/2018 Aprovació factures octubre

25/10/2018

75/2018 Comunicació disposició terres al pubill

25/10/2018

76/2018 Calendari fiscal 2019

08/11/2018

77/2018 Sol·licitud recurs SeTDIBA

12/11/2018

78/2018 Devolució fiança obres Cal Pastoret

08/11/2018

79/2018 Llicència d’obres cal Figuera

15/11/2018
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80/2018 Acceptació subvenció escola bressol

15/11/2018

81/2018 Liquidació Vodafone

22/11/2018

82/2018 Aprovació fres novembre

22/11/2018

83/2018 Comunicació obres carrer Lledoners, 15

27/11/2018

84/2018 Advertiment caducitat llicència tinença gos

27/11/2018

85/2018 Reconeixement trienni Isabel Diez

27/11/2018

86/2018 Reconeixement trienni Dorotea Gonzalez

27/11/2018

87/2018 Adquisició de dos desfibril·ladors

12/12/2018

88/2018 Modificació pressupost 5/2018

12/12/2018

89/2018 Aprovació fres desembre

13/12/2018

El Ple es dona per assabentat.

13.- Assumptes sobrevinguts.

S’aprova per unanimitat dels membres presents la urgència per incloure l’assumpte a
l’ordre del dia.
Sobre aprovació, si s’escau, de la xifra de població a 1 de gener de 2018.

Vista la proposta definitiva de la xifra de població a 1 de gener de 2018, corresponent a la
gestió informatitzada del padró d’habitants, tramesa per la Gerència dels Serveis
d’Assistència al Govern Local, Oficina d’Assistència a l’Administració Electrònica de la
Diputació de Barcelona.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord

ÚNIC.- Aprovar la xifra de població corresponent a la gestió informatitzada del padró
d’habitants a 1 de gener de 2018:
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TOTAL
Població del municipi
a 1 de gener de 2018

446

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

14- Precs i preguntes

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 22:30 hores de la qual dono fe.

L’Alcalde

La Secretària.
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