Ajuntament de
Castellfollit del Boix

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 4 DE JULIOL DE 2019

En el Municipi de Castellfollit del Boix, el dia 4 de juliol de 2019, a les 21:30 hores i
sota la Presidència del Sr. Celestí Rius i Prat, Alcalde de la Corporació, a fi d'acomplir el
que es disposa en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en
el qual es disposa que dins dels trenta dies següents a la celebració de la sessió
constitutiva, l'Alcalde convocarà la sessió o les sessions extraordinàries del Ple a fi de
fixar el funcionament de la nova Corporació Local, es reuneixen en el Saló de Sessions
de la Casa Consistorial els Senyors Regidors al marge a continuació:

Celestí Rius i Prat
Judit Cuberas Pujol
Joan Lladó Oliva
Eugeni Pujol Baró
Antoni Casals Cañelles
Jordi Fidel Soler Grau

Excusa la seva presència la regidora Sra. Marta Pujadó Grau.

La Corporació està assistida per la Secretària Interventora d'aquest Ajuntament
que dóna fe de l'acte, i per l'Interventor d'aquest.

S'obre la sessió pel President i es van tractar els següents

ASSUMPTES

PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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Celebrades les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019, s'aprova l'Acta de
l'anterior sessió del Ple de data 15 de juny de 2019, per la qual es va constituir aquest
Ajuntament.

S’aprova l’Acta de la sessió del Ple de data 15 de juny de 2019 per
unanimitat dels presents.

SEGON. COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS PORTAVEUS

El dia 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions locals convocades
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, i el passat 15 de juny de 2019 es va
constituir el nou Ajuntament escollint, de conformitat amb el que disposen els articles 195
i 196 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, el regidor senyor Celestí Rius Prat,
alcalde president d’aquest Ajuntament, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec en
la fórmula legalment establerta, en va prendre possessió, juntament amb les
competències, honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBLR), i els articles 12 i 13 del vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM) regulen
expressament la necessitat de la constitució dels grups polítics dins de l’organització interna
de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix , així com la seva composició i el nomenament i
funcions del portaveu del grup polític.

Vistes les diferents propostes formulades pels diferents partits, coalicions o
federacions que han obtingut representació en aquest Consistori com a conseqüència dels
resultats obtinguts en les eleccions locals celebrades el passat 26 de maig de 2019, en les
quals s’assenyala el nom del grup, els membres que el constitueixen, així com el
nomenament de portaveu titular i si s’escau del portaveu suplent, i que consten
expressament en l’expedient que s’incoa a l’efecte.
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Per tot l’anterior, proposo al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Donar-se per assabentat de la creació, a partir de la data de l’adopció
d’aquest acord, dels grups polítics següents:

a)

Grup Polític de Junts per Castellfollit del Boix que està compost per 1

membre de dret, que coincideix amb el nombre de regidors obtinguts per Junts per
Castellfollit del Boix, en les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.

b)

La candidatura Independents per Castellfollit del Boix que està composta per 6

membres de dret, que coincideix amb el nombre de regidors obtinguts per la Independents
per Castellfollit del Boix, en les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.

Segon.- Donar-se per assabentat que els membres adscrits i portaveus titulars i
suplents elegits per cadascun dels diferents grups polítics, abans esmentats, d’entre els
seus membres, són els/les regidors/res següents:

-

Grup Polític de Junts per Castellfollit del Boix

Membre adscrit i portaveu:

1) Jordi Fidel Soler Grau

-

Candidatura Independents per Castellfollit del

Boix:

Membres adscrits:

1) Celestí Rius Prat
2) Judit Cuberas Pujol
3) Joan Lladó Oliva
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4) Eugeni Pujol Baró
5) Marta Pujado Grau
6) Toni Casals Cañellas

Portaveu: Celestí Rius Prat
Suplent: Judit Cuberas Pujol

Tercer.- Donar-se per assabentat del reconeixement als/les portaveus dels grups
polítics, els drets de qualsevol naturalesa, facultats i funcions, que expressament els hi
atorguen els articles 12, 13, 15 i 16 del ROM i la resta de legislació aplicable.
Quart.- Notificar aquest acord a totes les àrees municipals i regidories d’aquest
Ajuntament als efectes legals oportuns.

El Ple es dona per assabentat.

TERCER. PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES

De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del règim local i l’article 98. A) del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en quest municipi el Ple ha de celebrar sessió
ordinària com a mínim cada tres mesos.

L'Alcaldia considera oportú i convenient fixar la periodicitat del règim de
sessions ordinàries de l’esmentat Ple el dijous no festius de cada dos mesos, a les 21
hores el que estima adequat per al bon funcionament de la corporació, tenint en
compte que se celebrarà sessió extraordinària quan ho decideixi l’Alcalde o ho
sol·licitin almenys una quarta part dels regidors.
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Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:

ÚNIC.- Que les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc cada dos mesos,
fixant com a dia i hora els últims dijous de cada dos mesos, no festius, dels mesos de
juliol, setembre, novembre, gener, març i maig a les 21:00h, en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament (si és festiu, o existeixen raons objectives es podrà avançar o retardar la
data sense que excedeixi de 8 dies al dia assenyalat).

S’aproven els acords per unanimitat dels presents

QUART. ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS

Vist allò que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, en relació a les retribucions dels membres de les entitats
locals i les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Assignar com a assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats les següents quantitats:
-

Per assistència al Ple: 40€

SEGON.- Establir a favor dels diferents partits polítics una assignació anual
de 50€ per cada regidor electe, de manera que es liquidaran anualment les
següents quantitats:

-

Independents per Castellfollit del Boix: 300€

-

Junts per Castellfollit del Boix: 50€
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TERCER.- Publicar aquest acord al BOP i al Tauler d’anuncis d’aquesta
Corporació.

S’aprova l’acord sobre assistències per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats amb els vots a favor dels regidors Srs. Lladó, Soler, Cañelles i
Pujol (4 vots a favor) i l’abstenció dels regidors Sr. Rius i Cuberas (2 abstencions).

S’aprova l’acord sobre establir a favor dels diferents partits polítics una
assignació anual de 50€ per cada regidor electe, per unanimitat dels presents

CINQUÈ. NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE

Donar compte del decret d'Alcaldia 46 de data 27 de juny de 2019, pel qual es va
adoptar la Resolució relativa al nomenament dels Tinents d’Alcalde, amb el contingut
següent:

Vista la celebració de les eleccions municipals del dia 26 de maig de 2019 i
havent-se procedit el 15 de juny de 2019 a la constitució de la nova corporació local. En
virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 46.1 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568//1986,
de 28 de novembre.

RESOLC
PRIMER. Nomenar com a titulars de les Tinències d’Alcaldia els regidors següents:
Primera Tinent d’Alcalde: Sra. Judit Cuberas i Pujol
Segon Tinent d’Alcalde: Sr. Joan Lladó i Oliva
Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. Eugeni Pujol i Baró
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SEGON. Correspondrà als nomenats substituir l’Alcalde, per ordre del seu
nomenament.

TERCER. Notificar aquesta resolució a les persones designades.

QUART. Trametre anunci dels esmentats nomenaments per la seva inserció al
BOPB i publicar-ho igualment al Tauler d’Anuncis Municipal.

CINQUÈ. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se
celebri.

SISÈ. Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent a la data de
la present resolució.

El Ple es dona per assabentat.

SISÈ. DELEGACIONS ESPECÍFIQUES ALS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ
Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2019-47 de data 27 de juny de 2019,
sobre les delegacions específiques als regidors de la Corporació, amb el contingut
literal següent:
«De conformitat amb el que disposa l’article 56 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 43, 44, 45 i 46 del reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals.

DECRETO

PRIMER. Efectuar les següents delegacions, respecte dels serveis municipals
que s’especifiquen, a favor dels/les Regidors/es que a continuació s’indiquen:
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Alcalde – President: SR. CELESTÍ RIUS I PRAT
• Alcaldia
• Governació
1a Tinent d’Alcalde: SRA. JUDIT CUBERAS I PUJOL
• Ensenyament
• Benestar Social
2n Tinent d’Alcalde: SR. JOAN LLADÓ I OLIVA
• Hisenda
• Serveis
• Camins
• Medi Ambient
3er Tinent d’Alcalde: SR. EUGENI PUJOL BARÓ
• Urbanisme
• Obres
• Agricultura

Regidora: SRA. MARTA PUJADÓ I GRAU
• Sanitat
• Turisme
• Cultura i festes

Regidor: SR.ANTONI CASALS CAÑELLES
• Infància
• Joventut
• Esports
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SEGON. Les delegacions efectuades inclouran les facultats de direcció,
organització interna i gestió dels corresponents serveis amb exclusió de la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

TERCER. Notificar aquesta resolució a les persones designades.

QUART. Trametre anunci dels esmentats nomenaments per a la seva
inserció al BOPB i publicar-ho igualment al Tauler d’Anuncis Municipal.

CINQUÈ. Donar compte de la present resolució al Ple en la sessió
extraordinària que ha de celebrar el Ple, als efectes d’allò que preveu l’article 38 del
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.

SISÈ. Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la
data de la present resolució.»

El Ple es dona per assabentat.

SETÈ. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

A la Comissió Especial de Comptes, d’existència obligatòria en totes les
corporacions locals, li correspon, d’acord amb l’article 58 del Text Refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya, l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals
de la corporació.

La Comissió ha de ser integrada per membres de tots els grups polítics presents a
la corporació; si la representació és igual per cada grup, s’aplica el sistema de vot
ponderat.
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Únic.- Constituir la Comissió Especial de Comptes que quedarà integrada pels
membres següents:

- President l’Alcalde, Celestí Rius Prat
- Vocals:
- Pel grup Independents de Castellfollit del Boix, el Sr. Joan Lladó Oliva
- Pel grup Junts per Castellfollit del Boix el Sr. Jordi Fidel Soler Grau
S’aprova l’acord per unanimitat dels presents.

VUITÈ. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS ALS ÒRGANS COL·LEGIATS

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 de:

- Consorci del Bages per a la Gestió de Residus
- Mancomunitat Intermunicipal per la gestió de Residus
- Consell Escolar
- Associació de Propietaris forestals de la Serra de Rubió
- Agrupació de Defensa Forestal (ADF)

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

Primer.- Designar al Sr. Joan Lladó, representant de l’Ajuntament al Consorci del
Bages per a la Gestió de Residus.
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Segon.- Designar al Sr. Joan Lladó Oliva, representant de l’Ajuntament a la
Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de Residus.

Tercer.- Designar a la Sra. Judit Cuberas Pujol, representant de l’Ajuntament al
Consell Escolar

Quart.- Designar al Sr. Eugeni Pujol Baró, representant de l’Ajuntament a
l’Associació de Propietaris de la Serra de Rubió.

Cinquè.- Designar al Sr. Celestí Rius Prat, representant de l’Ajuntament a
l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF).

Sisè.- Comunicar als Òrgans Col·legiats el representant titular de l’Ajuntament
perquè consti als efectes oportuns.
S’aprova l’acord amb els vots a favor dels regidors Srs. Lladó, Cañelles, Pujol,
Rius i Cuberas (5 vots a favor) i l’abstenció del regidor Sr. Soler (1 abstenció).

DÈCIM. NOMENAMENT DE TRESORER I DE CLAVARIS DE LA CORPORACIÓ

Donar compte del Decret d’Alcaldia 48/2019, del dia 27 de juny de 2019, sobre el
nomenament del tresorer, la part resolutiva del qual diu textualment.
Segons l’article 14.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula
el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional, la secretaria de les quals estigui classificada com de tercera classe, es poden
agrupar per la sosteniment en comú d’un lloc únic de tresoreria, al que correspondrà la
responsabilitat administrativa de les funcions de compatibilitat, tresoreria i recaptació de
tots els municipis agrupats.
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Per tot això

DECRETO
PRIMER. Nomenar com a tresorera de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix a la
Secretària Interventora, Sra. Blanca Álvarez Viñals.

SEGON. Els clavaris de la Corporació municipal, amb signatura a les entitats
d’estalvi i bancàries, seran els següents:
• Sr. Celestí Rius i Prat, Alcalde.
• Sra. Blanca Álvarez Viñals, Secretària Interventora Tresorera.

TERCER. Donar compte del nomenament al Ple de la Corporació.

El Ple es dona per assabentat.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 22:10 hores de la qual dono fe.
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