Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament.

Número de la sessió: 9
Caràcter: ordinària.
Data: 26/09/2019
Horari: de les 21:10 hores a les 21:50 hores.
Lloc: Sala de plens

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

Blanca Álvarez Viñals, secretària.

Excusa la seva assistència el Sr. Antoni Casals Cañellas

La Sra. Marta Pujadó Grau s’incorpora a la sessió a les 21:40 hores.

Ordre del dia:

Primer.- Aprovació, si s’escau de l’acta del Ple anterior.
Segon.- Aprovació, si s’escau, del compte general de l’Ajuntament del 2018.
Tercer.- Aprovació, si s’escau, del compte de la Gestió Recaptatòria de l’Organisme de
Gestió Tributària del 2018.
Quart.- Donació de compte dels decrets de l’alcalde des de la sessió plenària, de 4 de juliol
de 2019
Cinquè.- Donar suport a la moció presentada per l’Oficina de Drets Civils i polítics de la
Generalitat, en defensa de drets civils i polítics.
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Sisè.- Donar suport a la moció en suport a la llei 21/2015 i contra el tall de subministrament
elèctric a les famílies amb deute per part d’Endesa i altres companyies.
Setè.- Precs i preguntes.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta del Ple anterior.
S’aprova l’acta del dia 4 de juliol per unanimitat dels presents.

2.- Aprovació, si s’escau, del compte general de l’Ajuntament del 2018.
Atès que per a l’aprovació dels comptes municipals corresponents a l’exercici 2018 s’ha
seguit el procediment establert als articles 208 a 212 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, a
saber:
- Reunió i Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data 6 de juny de 2019.
- Exposició Pública mitjançant edicte publicat al BOP de Barcelona núm. 2019027758 de
data 31 de juliol de 2019.
Atès que s’ha format el compte general de l’exercici 2018, juntament amb tota la
documentació segons la legislació vigent.
La interventora de l’Ajuntament ha emès el corresponent informe.
De conformitat amb el que disposa l’article 52.2 f) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al
ple de l’Ajuntament l’aprovació dels comptes anuals.
Per això, l’Alcalde proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el compte general de l’exercici 2018.
SEGON. Rendir el compte general aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com estableix l’article 212.5 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
TERCER. Facultar a l’Alcalde perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels presents acords.
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S’aprova per unanimitat dels presents.

3.- Aprovació, si s’escau, del compte de la Gestió Recaptatòria de l’Organisme de
Gestió Tributària del 2018.
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria per l'Organisme de Gestió Tributària durant
l'exercici 2018 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés
directe, liquidats per aquest ens.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a aquest ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2018
Rebuts
Liquidacions

181,68 €
3.404,61 €

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2018

Rebuts
Liquidacions

18.883.13€
4.047,34€

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a
favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2018 presentat per l’ORGT.

S’aprova per unanimitat dels presents.

4.- Donació de compte dels decrets de l’alcalde des de la sessió plenària, de 4 de juliol
de 2019
51/2019 Reparament pagament nòmines juny monitores esc. estiu ............. 04/07/2019
52/2019 Contractació peó brigada ................................................................. 12/07/2019
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53/2019 D’incoació exp. Per a l’adopció de mesures de restauració de la realitat
física................................................................................................................ 12/07/2019
54/2019 Aprovació prèvia del projecte actuació especifica de El Pubill ........ 18/07/2019
55/2019 Restriccions camins àrea provada de caça .......................................18/07/2019
56/2019 Obres ampliació Cal Mateu ............................................................... 18/07/2019
57/2019 Ajuts escolars llar d’infants 2018-2019 ............................................. 22/07/2019
58/2019 Ajuts escolars primària 2018-2019 ................................................... 22/07/2019
59/2019 Ajuts escolars secundària 2018-2019 .............................................. 22/07/2019
60/2019 Contractació obres substitució coberta ............................................ 22/07/2019
61/2019 Aprovació factures juliol ................................................................... 25/07/2019
62/2019 Gratificacions extraordinàries Montserrat Mas ............................... 29/07/2019
63/2019 Reparament pagament nòmines juliol esc. estiu ............................. 29/07/2019
64/2019 Tanca a Canyelles 2 ........................................................................ 01/08/2019
65/2019 Contractació Raiels Fira Mongeta ................................................... 30/08/2019
66/2019 Contractació grup musical Pà d’Àngel Festa major ........................ 30/08/2019
67/2019 Contractació grup musical Shàkata Festa major ............................ 30/08/2019
68/2019 Desestimació obres línia baixa tensió ............................................. 30/08/2019
69/2019 Retirada de fals sostre i reforma bany a Cal Gepilles ..................... 30/08/2019
70/2019 Aprovació factura Agost .................................................................. 05/09/2019
71/2019 Contractació Sra. Laura Pajares .......................................................05/09/2019
72/2019 Contractació Eva Escribano ............................................................ 05/09/2019
73/2019 Aprovació certificació obres teulada menjador i esc. bressol .......... 10/09/2019
74/2019 Aprovació resta factures agost ........................................................ 10/09/2019
75/2019 Reparació de la teulada de Cal Gepilles ......................................... 19/09/2019
76/2019 Aprovació factures setembre ........................................................... 26/09/2019
77/2019 Rehabilitació façana de Ca la Tina ................................................. 19/09/2019
El Ple es dona per assabentat.

5.- Donar suport a la moció presentada per l’Oficina de Drets Civils i polítics de la
Generalitat, en defensa de drets civils i polítics
El respecte pel drets civil i polítics, consagrats per la legislació europea i pels tractats
internacionals, basteixen els fonaments bàsics de les democràcies modernes. El
desenvolupament i protecció d’aquests drets és el termòmetre que determina el grau de
maduresa democràtica de les societats i de les seves estructures polítiques i administratives.
Les administracions públiques locals, per la seva proximitat a la ciutadania i pel seu
contracte quotidià amb els problemes i neguits dels veïns i veïnes, tenen un paper clau en la
defensa i protecció dels drets civils i polítics i en la denúncia i l’acompanyament quan es
produeixen casos de possibles vulneracions.
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L’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya compte entre les seves
atribucions assessorar el Govern, promoure el coneixement i la reflexió entorn d’aquests
drets, mantenir un contacte fluït i col·laboratiu amb les entitats, institucions i moviments que
treballen en aquest àmbit i atendre les queixes i comunicacions de la ciutadania.
En aquest sentit, la col·laboració entre els ens locals i l’Oficina de Drets Civils i Polítics ha de
ser una eina insubstituïble en la defensa i promoció d’aquests drets en tot el territori.
Per aquests motius, aquest Ajuntament es compromet a:
Vetllar de forma proactiva, participativa i unitària per la protecció, defensa i
coneixement dels drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del municipi.
Promoure la formació en matèria de drets civils i polítics als treballadors i treballadores
municipals per tal d’incorporar-ne el seu coneixement de forma transversal en tots els àmbits
d’actuació i gestió.
Facilitar la guia de l’Oficina de Drets Civils i Polítics a tots els treballadors i
treballadores que atenen la ciutadania a fi d’optimitzar la detecció i identificació de possibles
situacions de vulneració i activar els mecanismes de garantia corresponents.
Adreçar a les persones que creuen haver patit una vulneració dels seus drets civils i
polítics a l’Oficina de Drets Civils i Polítics a través del formulari que consta en el web i ferne un seguiment posterior.
Traslladar l’acord municipal a l’Oficina de Drets Civils del Departament de la
Vicepresidencia i d’Economia i Hisenda, sens perjudici de l’obligació establerta per la
normativa de règim local de la seva tramesa al Departament de la Presidència.

S’aprova per unanimitat dels presents.

6.- Donar suport a la moció en suport a la llei 21/2015 i contra el tall de
subministrament elèctric a les famílies amb deute per part d’endesa i altres
companyies.
Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns ajuntaments
catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i tallar el
subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes
de consum, si les administracions públiques no paguen el 50% del cost d’aquest deute
abans de l’1 d’octubre.
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La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa legislativa
popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. Va ser
aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a aquesta llei s’han impedit més de
63.000 talls elèctrics.
El gener de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front institucional
amb les associacions municipalistes, les diputacions i l’Ajuntament de Barcelona, situant un
conveni marc a les companyies que aquestes no van voler signar.
No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables d’aquest
país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han
d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics
de les persones en situació de vulnerabilitat.
I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i
moviments socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes les
persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que
garanteixi una vida digna.
Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la lluita
per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i l’habitatge.
Per tots aquests motius, proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents

ACORDS
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels
drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera
transversal per fer complir la llei.
SEGON.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciativa Legislativa
Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de les
més avançades del món.
TERCER.- Exigir la condonació, per part d’Endesa i les empreses subministradores, del
deute acumulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de l'any 2015.
QUART.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de
manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars o
famílies, no permesos per la llei 24/2015.
S’aprova per unanimitat dels presents.
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7.- Precs i preguntes.

El Jordi Fidel Soler demana que s’estudiï per part dels membres del Consistori l’aprovació
de l’arranjament de camins del municipi i concretament del Camí de Sant Pere per tal que
s’asfalti i es posin faroles.
El Sr. Alcalde assenyala que es va tenir en compte i per això es va presentar un projecte a la
Generalitat per tal que l’Ajuntament aconseguís una subvenció, que ha estat denegat perquè
no es va assolir suficient puntuació. Dels 30 punts necessaris es van aconseguir 20 punts.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21:50 hores de la qual dono fe.

L’Alcalde
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