Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament.
Número de la sessió: 3
Caràcter: ordinària.
Data: 28/06/2018
Horari: de les 21:30 hores a les 22:15 hores.
Lloc: Sala de plens
Hi assisteixen:
Celestí Rius i Prat, alcalde
Rosa Maria Vilumara Bru, segona tinent d’alcalde
Judit Cuberas Pujol
Ramón Torras, regidor
Jordi Fidel Soler Grau, regidor
Joan Lladó Oliva, primer tinent d’alcalde
Antoni Casals Cañellas, regidor
Blanca Álvarez Viñals, secretària.
Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta del ple anterior, celebrada el dia 26 d’abril de 2018.
2.- Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del 2017.
3.- Aprovació de la rectificació de l’inventari
4.- Aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Miquel Agustí.
5.- Acceptació de diferents subvencions concedides per la Diputació de
Barcelona.
6.- Aprovació de la modificació de crèdits 3_2018.
7.- Conveni amb la Diputació de Barcelona i l’ADF per al desenvolupament de
programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció
d’incendis forestals.
8.- Adjudicació de les obres de millora del camí de Castellar.
9.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.
10.- Donar suport a la petició de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, davant la
necessitat de salvaguardar la competitivitat de les empreses en els entorns rurals
i municipis amb dèficits de transport públic
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11.- Assumptes sobrevinguts.
12.- Precs i preguntes.

1.- Aprovació de l’acta del ple anterior, celebrada el dia 26 d’abril.
S’aprova per unanimitat dels presents

2.- Donar compte del decret d’alcaldia 37/2018, aprovant la liquidació del
pressupost del 2017.
Es dóna compte del decret número 37/2018 del dia 14 de juny de 2018, pel
qual s’aprova la liquidació del pressupost del 2017, que diu el següent:
“En Celestí Rius i Prat en qualitat d’Alcalde-President de l’Ajuntament de
Castellfollit del Boix, en relació a la liquidació del Pressupost Municipal exercici
2017, dicta la següent resolució:
ANTECEDENTS
Vist l’expedient de liquidació del pressupost 2017 en el qual es posa de
manifest l’execució de l’estat d’ingressos i de despeses i es determina els
drets pendent de cobrament i obligacions pendent de pagament a 31 de
desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, el romanent de crèdit i el
romanent de tresoreria.
D’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local RDL
2/2004 de 5 de març, en el seu art. 191, aquesta intervenció ha informat la
liquidació del pressupost de l’any 2017
Vist que l’òrgan competent per l’aprovació dels acords de gestió econòmica
correspon a l’Alcaldia en relació a l’article 53.1 o) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, per qual s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
Vist l’informe d’intervenció de data 8 de juny de 2018
De l’ expedient de liquidació se’n deriven les següents magnituds:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI
conceptes

DR nets

operacions corrents
( C 1 a 5)
altres operacions no
financeres (C 6 i 7)
Total operacions no
financeres
Actius financers ( C 8)
Passius financers ( C9)
Resultat pressupostari
ajustat

502.309,82

no

OR netes

RT
pressupostari

338.388,30

31.216,77

128.978,49

533.526,59

467.366,79

533.526,59

Crèdits gastats finançats
amb Romanent
desviacions negatives
desviacions positives
Resultat
pressupostari
ajustat

ROMAMENT DE TRESORERIA
1
(+) Fons líquids tresoreria
2
(+) Drets pendents cobrament
PI exercici corrent
PI exercici tancat
(-)Ingressos pendent d’aplicar
D'altres
operacions
no
pressupost.
(-)Saldo de dubtós cobrament
3
( -) Obligacions pendents de
pagament
PD- Exercici corrent
PD- Exercicis tancats
D'altres
operacions
no
pressupostaries
(-)
pagaments
pendents
d'aplicació definitiva
ROMANENT DE TRESORERIA
I
TOTAL
EXCÉS DE FINANÇAMENT
AFECTAT
ROMANENT DE TRESORERIA
PER
A
DESPESES
GENERALS (I-II-III)

90.000
557.366,79

66.159,80

-23.840,20
156.520,63
51.275,54
0
183.955,97

IMPORTS
474.224,18
162.066,76
106.500,33
20.371,11
5.364,00
48.721,86
8.162,54
127.658,59
69.248,49
14.980,42
43.429,68
0
508.632,35
0
508.632,30
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FONAMENTS DE DRET
La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions, els
crèdits definitius, les obligacions reconegudes i els pagaments realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions
definitives, els drets reconeguts nets, i la recaptació neta.
L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
· Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el
31 de desembre
· El resultat pressupostari de l’exercici
· Els romanents de crèdit
· El romanent de tresoreria
. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix
que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els
termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP i el RD 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s’ aprova el Reglament que la desenvolupa, ajustaran els
seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Per tant, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, que en
termes consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb
el corresponent detall.
SEGON.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que hi hagi.
TERCER.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
El Ple es dona per assabentat.

4

Ajuntament de
Castellfollit del Boix

3.- Aprovació de la rectificació de l’inventari
En compliment del que es disposa en el 102 del Reglament del
patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
presentada la certificació referent a l'Acord que ha implicat alteracions en el
patrimoni municipal de l'Ajuntament de Castellfollit del Boix.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de
Secretaria, i de conformitat amb els articles 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 53.1.o) del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril,
Proposo al Ple de l’Ajuntament,

PRIMER. Aprovar l'actualització de l'Inventari municipal de béns i drets
pertanyents a aquest Municipi, en els termes que es resumeixen a
continuació.
EXISTÈNCIES PATRIMONIALS DE L'ENTITAT LOCAL
BRUT

BASE

F.AMORTITZA

VALOR COMPT

A-I.1 A

205.728,33

205.728,33

204.783,52

944,81

A-I.1-B

36.242,49

36.242,49

31.963,81

4.278,68

A-I.1.C

459.837,36

459.837,36

177.369,70

282.467,66

A-I.2.A

1.882.078,60

1.388.115,00

511.233,07

1.370.845,53

A-I.2.C

746.569,71

746.569,71

461.746,16

284.823,55

A-II.3

122.446,64

122.446,64

79.638,99

42.807,65

A-II.6

168,20

168,20

168,20

0,0

C-III.3

0,0

0,0

0,0

0,0

3.453.071,33

2.959.107,73

1.498.867,26

1.954.204,07

TOTAL
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S’aprova per unanimitat dels presents

4.- Aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Miquel Agustí.
El Ple de l’Ajuntament del dia 25 d’octubre de 2012 va aprovar el primer
conveni de col·laboració entre la Fundació Miquel Agustí i l’Ajuntament de
Castellfollit del Boix per la “Recuperació de la mongeta de Castellfollit del Boix:
estudi de variabilitat i elaboració d’un ideotip”
El 2013 es va continuar el projecte amb “l’estudi de la variabilitat genètica i dels
efectes ambientals en la producció i el valor sensorial. Inici del procés de
selecció per a la obtenció de noves varietats millorades”
El 2014 es continua l’estudi de recuperació, explorant alternatives de maneig
de contemplin reg de suport. Iniciar un procés de selecció per morfologia de la
planta i continuar amb el procés de conversió de clons seleccionats en plantes
de creixement determinat.
El 2015 es va acordar donar continuïtat al projecte per aconseguir una nova
varietat de mata baixa i per optimitzar el maneig de la mongeta de Castellfollit
del Boix. També es va realitzar una nova generació de selecció genealògica a
partir dels encreuaments entre mongetes de Castellfollit i altes varietats de
mata baixa, així com assajos de producció amb encoixinat plàstic. Els assajos
es realitzen en dos camps del municipi de Castellfollit i en les instal·lacions
d’Agròpolis de la FMA.
El 2016, es van continuar els assajos de camp per la selecció genealògica i
determinar les millors densitats de sembra. Es va realitzar un anàlisi sensorial i
edàfica dels camps d’experimentació.
El 2017 es va avançar en el diagnòstic de problemes productius, es va
redactar el manual de bones pràctiques i s’ha assolit el compromís dels
productors de seguir les recomanacions del manual
En la jornada tècnica de presentació de resultats celebrada el dia 23 de febrer
de 2018 es va acordar:
- continuar els assajos de camp per :
- finalització de l’obtenció de noves varietats de mata baixa.
- disposar de llavor pura de sembra
- Fer seguiment dels camps sembrats pels productors, per veure en quina
mesura s’ajusten al manual de bones pràctiques.
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- Donar nom a aquestes varietats i inscriure-les al Catàleg de varietats de
Conservació promogut per la Generalitat de Catalunya. (pas
indispensable per a la seva utilització en una futura marca geogràfica).
Per tot l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Miquel Agustí i
l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, per continuar durant l’any 2018 amb el
projecte de recuperació de la mongeta de Castellfollit del Boix”, i facultar
l’Alcalde per la seva signatura.
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.865’-€ he imputar-la a la partida 920-22706
del pressupost del 2018.
S’aprova per unanimitat dels presents

5.- Acceptació de diferents subvencions concedides per la Diputació de
Barcelona.
Per part de la Diputació de Barcelona es va resoldre la convocatòria per a la
concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, atorgant a l’Ajuntament les
següents subvencions:
- Finançament dels serveis d’inspecció i verificació d’activitats 18/Y/253272
........................................................................ 1.000’- Activitats esportives locals 18/Y/252845.................................. 1.750’- Millora equipaments esportius 18/Y/252142 .......................... 900’- Fira de les mongetes 18/Y/256249 ........................................ 7.500’- Recollida d’animals abandonats 18/Y/254752 ...................... 1.000’- Municipis cardioprotegits 18/Y/ 254458 ................................. 4.216’- Activitat de ioga 18/Y/254803 ............................................... 2.000’-

S’aprova per unanimitat dels presents
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6.- Aprovació de la modificació de crèdits 3_2018.

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 21 de juny, 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 amb data 22 de juny, 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 el següent
ACORD
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:
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Altes en aplicacions de despesa:

Aplicació

Descripció

Progr.

Eco

336

479

SUBVENCIO ESGLÉSIA MAIANS

489

PARTIDA AMPA

454

21000

MANTENIMENT DE CAMINS

920

46502

CONVENIS CONSELL COMARCAL
DEL BAGES

136

22101

323

Crèdits
inicials

Suplement
de crèdit

Crèdits
finals

2.717,25

2.717,25

1.750

8.250

12.600

25.000

37.600

2.000

2.000

4.000

AIGUA

600

1.500

2.100

22103

COMBUSTIBLES I CARBURANTS

4.000

1.000

5.000

342

60901

RENOVACIÓ PISTA POLIESPORTIVA
CASTELLFOLLIT

30.000

30.000

920

61900

SALA OEST DE MAIANS

20.000

20.000

161

61904

REPOSICIO TUBERIA AIGUA

35.000

35.000

300

85090

COMPRA ACCIONS AIGÜES
MANRESA

1.985

1.985

920

62302

326

6.500

MAQUINARIA, UTILLATGE
TOTAL

25.700

1.500

1.500

122.452,25

148.152,25

Aquesta modificació es finança amb càrrec a majors ingressos i al Romanent de
Tresoreria de l'exercici anterior, en els següents termes:
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Altes en Concepte d'Ingressos

Descripció

Ca
p.
IV
IV
VIII

Euros

econ
46102
46112
87000

Subvenció activitat piscina
Subvenció suport integral desenvolupament
Romanent de tresoreria
TOTAL d'Altes

1.750
7.004,00
113.698,25
122.452,25

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 d'un termini d'un mes
per resoldre-les.
S’aprova per unanimitat dels presents
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7.- Conveni amb la
Diputació de Barcelona i l’ADF per al
desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.
La Diputació de Barcelona, des de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari va aprovar en data 31 de maig
de 2018 el conveni tipus entre la Diputació de Barcelona, l’ADF i l’Ajuntament
de Castellfollit del Boix per al desenvolupament de programes territorial del Pla
de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.
Atès que constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de
col·laboració entre l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, l’ADF de Castellfollit
del Boix i la Diputació de Barcelona, durant els anys 2018, prorrogable per un
anys més per al desenvolupament dels següents programes del Pla de suport
als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals:
- Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)
- Pla d’informació i vigilància contra Incendis forestals (PVI)
El Pla de suport es desenvolupa mitjançant el corresponent programa anual
d’execució. Per a l’any 2018, les actuacions a realitzar segons aquest
programa s’adjunten com a annex al conveni. es desenvoluparan mitjançant
programes anuals d’execució, quan procedeixi.
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot
allò establert al capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i
140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així
com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
Per això l’Alcalde, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR el Conveni tipus entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament i l’ADF per al desenvolupament de programes Territorials del Pla
de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals durant
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l’any 2018, d’acord amb la minuta i aprovada per Diputació de Barcelona en
sessió de data 31 de maig de 2018.

SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona i a
l’Agrupació de defensa forestal de Castellfollit del Boix.
S’aprova per unanimitat dels presents

8.- Adjudicació de les obres de millora del camí de Castellar.
El Ple de l’Ajuntament del dia 22 de febrer de 2018, va aprovar la memòria valorada
de les obres de millora del camí municipal de Castellar.
Atès que l’objecte del contracte és la realització de les obres consistents en la
intervenció per millorar el camí de Castellar. Es preveu una intervenció dins el primer
tram del camí, consistent en el “parxejat” dels sots aïllats més importants, seguida
de la formació de capa de base i rodadura a base d’aglomerat asfàltic en calent de 6
cm amb un reg d’emprimació d’emulsió catiònica.
Llargada d’intervenció: 1,225km
Amplada mitjana 3.75 metres

Característiques del contracte:

Tipus de contracte: contracte d’obres per procediment obert simplificat
Objecte del contracte: Millora del camí de Castellar
Procediment de contractació:
Tipus de Tramitació: ordinària
obert simplificat
Codi CPV: 45233320-8
Valor estimat del contracte: 41.317,44’- €
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Pressupost base de licitació IVA
exclòs: 41.317,44’-

IVA 21%: 8.676,66’-€

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 49.994,10
Durada de l'execució: 3 mesos

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei

12/04/2018

Informe de Secretaria

19/04/2018

Informe d'Intervenció

19/04/2018

Resolució d'inici

19/04/2018

Plec prescripcions tècniques

Gener 2018

Plec de clàusules administratives

18/04/2018

Informe de fiscalització prèvia

20/04/2018

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per
l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe del tècnic
municipal i l’acta de la mesa de contractació, 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.
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Per tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents acords:
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres de millora del camí de Castellar en les
condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a:

ADJUDICATARI

PUNTUACIÓ

PREU

1

TECNOFIRMES

76.9

41.000’-€

2

ASFALTS DE L’ANOIA

54.5

40.491’-€

3

PASQUINA

30.67

41.317,44’-€

4

AMSA

23.66

41.317,44’-€

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses.
TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15
dies.
QUART. Designar com a responsable del contracte Al Sr. Francesc Marí Caus
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
SISÈ. Notificar a TECNOFIRMES, adjudicatari/s del contracte, la present Resolució i
citar-li per a la signatura del contracte.
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SETÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
VUITÈ. Comunicar al 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'Impost sobre el Valor Afegit.

S’aprova per unanimitat dels presents

9.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.

29/2018 Sol·licitud assumpció de la figura del delegat de
protecció de dades
30/2018 Designació temporal de delegat de protecció de dades
31/2018 Aprovació relació de factures i pressupostos de maig
32/2018 incoar expedient per adquirir accions d’aigües de
Manresa
33/2018 Segregació i segregació- Agregació de finques
rústiques a Can Servitge
34/2018 Ajut individual
35/2018 Adjudicació Contracte assessorament laboral i
Confecció nòmines
36/2018 Adjudicació treballs de pintura edificis municipals
36A/2018 Llicència per la tinença i conducció de gossos
Potencialment perillós Pau Freixa
37/2018 Aprovació de la liquidació del pressupost del 2017
38/2018 Contractació monitores escola d’estiu
39/2018 Incorporació romanent de crèdits 2017
40/2018 Aprovació inicial Pla Espacial de Can Paleta
41/2018 Aprovació factures de juny
42/2018 Reforma de coberta d’edifici annex del Pubill
43/2018 Llicència tinença gos perillós Isabel Kröger
44/2018 Pròrroga contracte Natalia Rius

10/05/2018
23/05/2018
24/05/2018
24/05/2018
01/06/2018
06/06/2018
24/05/2018
13/06/2018
08/06/2018
08/06/2018
14/06/2018
14/06/2018
14/06/2018
20/06/2018
20/06/2018
20/06/2018
20/06/2018
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45/2018 Instal·lació de finestra en coberta Can Cristòfol
46/2018 Desestimar ampliació habitatge Cal Llimós

20/06/2018
20/06/2018

El Ple es dona per assabentat.

10.- Donar suport a la petició de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre,
davant la necessitat de salvaguardar la competitivitat de les empreses en
els entorns rurals i municipis amb dèficits de transport públic
Es proposa donar suport a la següent petició presentada per l’Institut Agrícola
Català de Sant Isidre que diu el següent:
“L’Institut Agrícola, com a patronal del sector agroalimentari i forestal de
Catalunya, veu amb preocupació com el passat 22 de març de 2017 el
Parlament de Catalunya aprovà l’impost sobre les emissions de diòxid de
carboni dels vehicles de tracció mecànica.
L’impost resulta profundament insolidari amb el món rural, amb els empresaris
agraris i amb els municipis amb dèficits de transport públic. Inicialment preveu
gravar només els turismes i vehicles comercials, però en un futur incorporarà la
resta de vehicles de tracció mecànica (tractors i altra maquinària).
La present petició demana que s’adeqüi l’import i la naturalesa contributiva del
mateix a la realitat de l´ús del vehicle als municipis de Catalunya, especialment
en base a la disponibilitat de transport públic, i al cost assumible per la població
de vehicles elèctrics. Altrament caldria reconèixer que, lluny de cercar una
reducció d’emissions, aquest impost únicament té un afany recaptatori per
gravat aquells que no tenen alternativa de reducció.
El gruix de la població i dels vehicles subjectes a tribut es concentren en les
àrees més densament poblades de Catalunya i, en concret, l’àrea metropolitana
de Barcelona. Però constatem que l’esforç fiscal dels municipis de l’àmbit rural, i
en particular dels municipis amb dèficits de transport públic i serveis essencials,
serà proporcionalment molt superior.
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La mitjana de turismes i motocicletes a Catalunya resulta ser, segons
l’IDESCAT, de 0,55 o 0,12 per habitant, respectivament. Xifres molt similars
resulten per l’Àrea Metropolitana de Barcelona -0,51 i o,13 -, però a la que
sortim d’aquest àmbit, la ràtio s’incrementa força, fins al màxim de 0,72 i 0,16 a
les comarques gironines. Fet que representa un 30% de més.
Igualment, als municipis petits de l’àmbit rural, el número de km reconeguts per
vehicles és sensiblement superior, atès que la mobilitat és obligada amb vehicle
particular per causes com ara:
- Absència de transport públic suficient (manca de tren i freqüència d’autobús)
- Residència en nuclis amb dèficits de serveis públics bàsics (centres
assistencials, farmàcia, centres educatius, judicials i d’altres).
Residència en nuclis amb dèficits comercials (botiga especialitzada,
supermercat, etcètera).
- Molts treballadors requereixen de mobilitat obligada, sense alternativa al
vehicle privat, per anar a un lloc de treball ubicat en un indret sense transport
públic (polígons industrials, finques rústiques o similars)
A això s’hi ha d’afegir que molta de la maquinària i vehicles agrícoles no tenen
alternativa d’un vehicle elèctric. I, encara que existís, tampoc no tenim una xarxa
de subministrament adient per abastir-los
Ateses les anteriors justificacions demanem a aquest Parlament la sensibilitat
adient amb llur ciutadania per a que, lluny d’augmentar una vegada més la
pressió fiscal, la rebaixi, atès la naturalesa impositiva de l’impost que pretén
gravar les emissions. Especialment per que a l’entorn rural aquesta reducció no
és ni possible ni factible.
Per tot plegat cal aprovar una moratòria de l’impost fins que es corregeixin els
dèficits enumerats en la present justificació en l’àmbit dels municipis rurals i al
municipis amb dèficits de transport públic. I singularment, també s’estudiï un
mecanisme de reducció de les contribucions a l’impost als treballadors i/o
autònoms amb un lloc de treball ubicat en indrets sense connectivitat mitjançant
transport públics des del seu habitatge, amb independència de la grandària del
municipi de residència.
S’aprova per unanimitat dels presents

11.- Assumptes sobrevinguts.
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S’aprova per unanimitat la urgència de la proposta.

S1.- Proposta d’adherir-se al conveni marc de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca per l’impuls
del teixit industrial del Bages i pel desenvolupament d’accions de millora i
promoció dels polígons d’activitat econòmica i de les empreses als
municipis.
Atès que d’acord amb l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya correspon a les comarques prestar assistència tècnica, jurídica i
econòmica als municipis i cooperar econòmicament en la realització d’obres,
serveis o les activitats dels municipis tenint en compte les seves necessitats.
Atès que el Consell Comarcal del Bages, a través de l’Àrea de
Desenvolupament Comarcal, té com un dels eixos prioritaris d’actuació el
desenvolupament econòmic de la comarca i la planificació de l’ús sostenible del
territori comarcal i que en aquest àmbit es promou i s’impulsa la creació d’un
entorn propici per al manteniment i el creixement del teixit industrial.
Atès que l’Àrea de Desenvolupament Comarcal té en funcionament, des de l’any
2008,
el
web
de
polígons
i
empreses
del
Bages
http://www.poligonsiempreses.ccbages.cat que recentment ha canviat de domini
a www.poligonsbages.cat i que és un instrument de consulta i publicació a
Internet des espais industrials de la comarca i de les seves característiques en
quant a ocupació, disponibilitat, equipaments, urbanització, accessibilitat, etc.;
de les empreses que estan ubicades als polígons i als diferents nuclis urbans;
de l’oferta de sòl i sostre industrial disponible i dels recursos que la comarca
posa a l’abast de les empreses ubicades al territori.
Atès que, en data 11 de març de 2008, el Consell Comarcal del Bages va
aprovar per decret de presidència el primer conveni marc que regulava la relació
del Consell comarcal amb els ajuntaments de la comarca del Bages en l’àmbit
de polígons i va aprovar el barem econòmic i les quotes a pagar pel
desenvolupament d’accions de suport i promoció dels espais industrials i de les
empreses als municipis.
Atès que l’any 2018 es proposa una nova proposta de conveni marc motivada,
d’una banda, perquè cal deixar constància dels nous àmbits de col·laboració i
les prestacions que s’ofereixen, per la necessitat d’actualització dels paràmetres
i les quotes a aplicar de l’acord marc signat fa 10 anys, i d’altra banda, perquè
s’ha modificat l’àmbit territorial al crear-se la comarca del Moianès.
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Atès que en data 4 de maig de 2018 la nova proposta de conveni es va
presentar al personal tècnic dels Ajuntaments. I que posteriorment s’ha informat
als Alcaldes en la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes celebrada el 16 de
maig de 2018.
Atès que cal formalitzar en nou conveni el marc, les relacions i compromisos de
col·laboració entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments de la comarca en
l’àmbit de la promoció industrial empresarial.
L’Alcalde, proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Bages i els Ajuntaments de la comarca per l’impuls del teixit industrial del
Bages i pel desenvolupament d’accions de millora i promoció dels polígons
d’activitat econòmica i de les empreses als municipis, que s’adjunta a aquest
dictamen.
SEGON.- Aprovar el barem econòmic i les quotes a pagar per cadascun dels
Ajuntaments d’acord amb l’Annex al conveni marc.
TERCER.- Comunicar l’adopció d’aquest acord als Ajuntaments de la comarca
del Bages.
S’aprova per unanimitat dels presents
S’aprova per unanimitat la urgència de la proposta.

S2.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona
dins del programa complementari de suport integral al desenvolupament
local
Per part de la Junta de Governa de la Diputació de Barcelona de data 14 de
juny de 2018 es va aprovar el Programa complementari de suport integral al
desenvolupament local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”.
Atès que el programa té per objecte oferir suport econòmic als governs locals de
la demarcació de Barcelona en la realització d’inversions en equipaments,
infraestructures i/o béns locals, tant inversió nova com inversió de manteniment,
reparació i conservació, que siguin vertebradores del territori.
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Amb aquest suport també es pretén vetllar perquè la població tingui accés als
esmentats serveis públics amb la major eficàcia i economia.
Atès que s’ha concedit un ajut plurianual amb el següent detall:
Import concedit 2018 .................... 7.003,09’-€
Import concedit 2019 ................... 19.931,86’-€
Total ajut 18/x/258996 ............ 26.934,95’-€
Es proposa al Ple de l’Ajuntament,
Acceptar l’ajut de 26.934,95’-€ concedit per la diputació de Barcelona dins el
Programa complementari de suport integral al desenvolupament local, en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, anualitats 2018 i 2019.
S’aprova per unanimitat dels presents.

12.- Precs i preguntes.
No s’ha formulat cap prec ni pregunta.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 22:15 hores de la qual dono fe.

L’Alcalde

La Secretària.
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