Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament.

Número de la sessió: 12
Caràcter: Extraordinària.
Data: 07/11/2019
Horari: de les 21:20 hores a les 21:40 hores.
Lloc: Sala de plens

Hi assisteixen:
Sr. Celestí Rius i Prat, alcalde
Sr. Joan Lladó Oliva
Sr. Antoni Casals Cañellas
Sr. Eugeni Pujol Baro
Sr. Jordi Fidel Soler Grau
Sra. Marta Pujadó Grau
Sra. Judit Cuberas Pujol

Blanca Álvarez Viñals, secretària.

Ordre del dia:

Primer.- Aprovar les sol·licituds de subvencions al PUOSC 2020-2024 i la seva
priorització.
Segon.- Aprovació, si s’escau, de la modificació 3/2019 del pressupost del 2019.
Tercer.- Nomenament de representant al Bages Turisme.
Quart.- Sobre Increment de retribucions del personal de la Corporació, d’acord
amb el Real Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic
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1.- Aprovar les sol·licituds de subvencions al PUOSC 2020-2024 i la seva
priorització.
Vist que al DOGC núm. 7882 de 24/05/2019, s’ha publicat el Decret 169/2019, de 23 de juliol,
pel qual s'aproven les bases reguladores del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al
període 2020-2204, i s'obre la convocatòria per a aquest període.

Atès que l’objecte de les esmentades bases és assolir que els ens locals de Catalunya puguin
realitzar obres i serveis de competència municipal, i està adreçat als municipis petits.

Vistes les necessitats de finançament que aquest municipi té per l’esmentat objecte, i
avaluades les prioritats i necessitats d’interès públic del municipi en aquesta matèria.

Atès que d’acord amb les Bases i convocatòria aprovades, s’estableixen dues línies de
subvencions diferenciades, anomenades línia per a inversions i línia per acció territorial a
municipis petits.

Atès que l’Ajuntament considera com a actuació prioritària, per a sol·licitar dins l’anomenada
línia d’acció territorial per a municipis petits, la següent:
ORDRE
1

ACTUACIÓ
Portada de calefacció a la
Sala Vella i a l’Ajuntament

PREU
MEMÒRIA
79.638,21
(IVA INCLÒS)

ANUALITAT
2020

Atès que l’Ajuntament considera com a actuacions prioritàries, per a sol·licitar dins
l’anomenada línia d’inversions, les següents:
ORDRE
2

ACTUACIÓ
Urbanització Carrer Obac
de Maians

PREU
MEMÒRIA
157.606,00€
(IVA INCLÒS)

ANUALITAT
2021
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ORDRE
3

ACTUACIÓ
Reforma de la planta
primera de la Sala Vella

PREU
MEMÒRIA
94.504,73€
(IVA INCLÒS)

ANUALITAT
2022

Atès que el termini per presentar sol·licituds finalitza el 15 de novembre de 2019, proposo al
Ple l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar les memòries descriptives i pressupostos de les obres d’Urbanització del
Carrer Obac de Maians, de les obres de Reforma de la planta primera de la Sala Vella i de les
obres per portar la calefacció a la Sala Vella i a la seu de l’Ajuntament, per les anualitats
2020-2024 a càrrec de la subvenció de la Generalitat de Catalunya que consta a l’expedient.

SEGON.- Aprovar la sol·licitud de subvenció segons el model que consta a les Bases, amb
els imports totals d’execució per contracte, ordre de prioritats i anualitat sol·licitada que
s’expressen annexes als presents acords, així com la distribució del finançament i import de la
subvenció que se sol·licita i demès detalls descriptius que consten en els respectius
expedients.

TERCER.- Establir el compromís de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, de comptar amb
crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal per fer-se càrrec de les activitats (5% del
pressupost del projecte).

QUART.- Presentar la sol·licitud d’acord amb el que preveu l’article 3 de les bases del Decret
169/2019, de 23 de juliol.

CINQUÈ.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució
d’aquests acords.

S’aproven els acords per unanimitat dels presents.
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2.- Aprovació, si s’escau, de la modificació 3/2019 del pressupost del 2019.
Vist que existeix despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals el
crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i atès que
es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables
resultants de la liquidació de l'exercici anterior, per l'Alcaldia es va proposar la concessió d'un
suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
Vist que amb data 7 de novembre de 2019, es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva
justificació.
Vist que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir.
Vist l'informe-proposta de Secretaria, de conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3 /2018, en la
modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec a majors ingressos i al romanent
líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, com segueix a
continuació:
Altes en aplicacions de despesa:
Altes en aplicacions de despeses

Aplicació
323
13000
920
13000
323
131
920
21200
920
213
920
22000
920
22110
323
22200

Descripció
personal laboral fix
personal laboral fix
personal laboral temporal
manteniment edificis
manteniment bàscula
material ordinari
productes de neteja
telèfon escoles

Crèdits
totals
Modificació
29000
4500
72000
14000
18300
3000
3000
2000
2000
1200
2300
1000
800
200
1600
500

Crèdits
finals
33500
86000
21300
5000
3200
3300
1000
2100
4
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920
920
338
920
920
920

22200
22604
22609
46502
46200
62301

telèfon ajuntament
jurídics
festa major
convenis Consell comarcal
conveni sou secretari
aspirador

1600
4000
16000
4000

TOTAL DESPESES

1500
5000
4000
1500
30000
500

3100
9000
20000
5500
30000
500

68.900

Despeses finançades amb nous i majors ingressos:

Aplicació
920
62302
920
131

Descripció
material Esportiu
laboral temporal

Crèdits
totals

Crèdits
Modificació finals
300
300
7000
6000
13000

TOTAL DESPESES

6300

Despeses finançades mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del
Pressupost

Aplicació
454
21000
920
61906

Descripció
manteniment de camins
mur de les escoles
TOTAL DESPESES

Crèdits
totals
30000
25000

Modificació
25000
-25000

Crèdits
finals
55000

0
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Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria i amb majors i
nous ingressos en els termes següents:
Altes en Concepte d’Ingressos
Aplicació
Pressupostària
87000
46107
46103

Descripció

Euros

Romanent líquid de tresoreria despeses
generals
Millora equipaments esportius
Pla ocupació

68900

TOTAL INGRESSOS

75.200

300
6000

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i
b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho
a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació
jurídica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de
la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i
presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.
S’aproven els acords per unanimitat dels presents.
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3.- Nomenament de representant al Bages Turisme.
Es competència del Ple el nomenament dels regidors que hagin de representar a l’Ajuntament
en altres òrgans col·legiats que no depenguin d’Aquesta Administració, quan així estigui
previst.

Aquest és el cas del Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages

Per això l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Designar a la Sra. Marta Pujadó Grau, representant de l’Ajuntament al Bages
Turisme.

Segon.- Comunicar al Consell Comarcal del Bages el representant titular de l’Ajuntament
perquè consti als efectes oportuns.

S’aprova l’acord per unanimitat dels presents.

4.- Sobre Increment de retribucions del personal de la Corporació, d’acord amb
el Real Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic
Vist que en data 27 de desembre de 2018 es va publicar en el BOE el Real Decret Llei
24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions
en l’àmbit del sector públic. D’acord amb la disposició final tercera d’aquest RDLL, aquest
entra en vigor a l’endemà de la seva publicació en el BOE, per tant, el dia 28 de desembre de
2018.
Vist que el Capítol 2, article 3.dos d’aquest RDLL tracta de les retribucions del personal al
servei del sector públic, establint que, a l’any 2019, les retribucions d’aquest personal no
podran experimentar un increment global superior al 2,25% respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2018. Aquest article, té caràcter de norma bàsica d’acord amb el punt onzè del
mateix.
Atès que el mateix punt dos, apartat segon, disposa que, si l’increment del Producte Interior
brut (PIB) del 2018 arribés o superés el 2,5%, s’afegiria, amb efectes del dia 01 de juliol de
2019, un altre 0,25% d’increment salarial. Aquest increment addicional haurà de ser acordat
pel Consell de Ministres i notificat a les Comunitats autònomes i a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.
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Atès que el Consell de Ministres en data 21 de juny de 2019, ha aprovat apujar un 0,25%
addicional el salari dels empleats públics, que s'aplicarà a partir de la nòmina de juliol, com es
va acordar amb els representants dels treballadors. La revalorització se suma a l'increment
del 2,25% aprovat via reial decret el 21 de desembre. El passat desembre el govern va assolir
el II Acord per a la millora de l'ocupació pública, que contempla un increment salarial fix i un
percentatge addicional lligat al creixement de l'economia. Pel que fa al 2019, s'establia que si
l'increment del PIB el 2018 assolia o superava el 2,5% s'afegiria un altre 0,25%. El PIB va ser
del 2,58% i, per tant, és d'aplicació l'augment de la retribució variable. Que podrà arribar al
0.30 en cas de superàvit.
Es per tot això que proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar un increment addicional d’un 0,30% de les retribucions, a partir del dia 01
de juliol de 2019.
SEGON. Aquesta resolució serà d’aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de Castellfollit del
Boix de l’any 2019. I es donarà coneixement al Servei de Recursos Humans per la confecció
de les nòmines que corresponguin.

S’aproven els acords per unanimitat dels presents.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21:40 hores de la qual dono fe.
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