Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament.
Número de la sessió: 3
Caràcter: ordinària.
Data: 25/02/2016
Horari: de les 21:09
a les 22:30 hores.
Lloc: Sala de plens
Hi assisteixen:
Celestí Rius i Prat, alcalde.
Joan Lladó Oliva, primer tinent d’alcalde.
Rosa Maria Vilumara Bru, segona tinent d’alcalde.
Ramon Torras Farrés, regidor.
Judit Cuberas Pujol, regidor.
Xavier Pons i Pujol, regidor.
Jordi Pino Pruna, secretari.
S’han excusat d’assistir-hi:
Jordi Fidel Soler i Grau
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 28 de gener de 2016.
2.- Aprovació del Pressupost del 2016.
3.- Aprovació de les bases de diversos ajuts escolars.
4.- Aprovació del conveni tipus d’adhesió al programa anem a teatre.
5.- Aprovació del programa anual per a l’any 2016 del Pla marc de l’Associació de Propietaris
Forestals Serra de Rubió.
6.- Proposta d’aprovació de llicències d’obres
7.- Donar compte dels decrets d'alcaldia.
8. - Assumptes sobrevinguts
9.- Precs i preguntes
1.- Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 28 de gener de 2016.
S’aprova per unanimitat
2.- Aprovació del Pressupost del 2016.
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Format el Pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2016, així
com, les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de
treball, de conformitat amb allò que estableixen 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 desplega el Capítol I del Títol VI de la
Llei 39/1988.
Conegut el contingut dels informes de l’Interventor municipal, inclòs l’informe d’Intervenció
d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, per a
l’exercici econòmic 2016, junt amb les seves Bases d’Execució, el resum per capítols del qual és
el següent:
ESTAT DE DESPESES
A)

OPERACIONS NO FINANCERES............................................... 377.800
A.1. OPERACIONS CORRENTS....................................................... 377.800
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal.................................................... 152.800
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis............................. 146.200
CAPÍTOL 3: Despeses Financers......................................................... 1.000
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents.................................................. 28.100
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL....................................................... 19.700
CAPÍTOL 6: Inversions Reals.............................................................. 19.700
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital...............................................
B) OPERACIONS FINANCERES........................................................ 30.000
CAPÍTOL 8: Actius Financers...............................................................
CAPÍTOL 9: Passius Financers........................................................... 30.000
TOTAL:

377.800’ESTAT D’INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES..............................................

377.800

A.1. OPERACIONS CORRENTS.....................................................
377.800
CAPÍTOL 1: Impostos Directes........................................................... 175.500
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes........................................................
4.350
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos.......................... 22.100
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents.................................................. 174.800
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials...................................................... 1.050
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A.2. OPERACIONS DE CAPITAL.........................................................
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals...............................................CAPÍTOL 7: Transferències de Capital...................................................

0

B) OPERACIONS FINANCERES............................................................CAPÍTOL 8: Actius Financers.................................................................CAPÍTOL 9: Passius Financers..............................................................

0

TOTAL:

0

377.800’-

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i personal laboral.
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General per al 2016, les Bases d’execució i plantilla de
personal aprovats, pel termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de presentació de
reclamacions per part dels interessats.
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap
reclamació.
Cinquè.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també a la Sindicatura de Comptes
de la Generalitat de Catalunya.
Sotmesa la proposta d’acord a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
3.- Aprovació de les bases de diversos ajuts escolars.
La regidoria de Serveis socials ha elaborat unes bases específiques per ajuts escolars
municipals destinats a famílies empadronades al municipi amb menors matriculats en instituts de
secundària. L’ajut ho és per llibres i sortides i colònies i té un màxim per alumne de 100 euros
per cada concepte. Els beneficiaris s’ordenen en atenció a la renda de les famílies i les dades
sòciofamiliars.
Igualment s’han elaborat unes bases per ajuts escolars municipals destinats a famílies amb
alumnes a l’escola Coll de Gossem i l’escola de Maians. Els ajuts previstos estan en funció dels
ingressos familiars.
Per últim, la mateixa regidoria de Serveis socials creu convenient atorgar ajuts per a famílies
amb menors matriculats a la llar d’infants, sempre que es tracti d’unitats familiars amb uns
ingressos inferiors a 40.000 euros en l’exercici 2015.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases específiques per ajuts escolars municipals destinats a famílies
empadronades al municipi amb menors matriculats en instituts de secundària, les bases per
ajuts escolars municipals destinats a famílies amb alumnes a l’escola Coll de Gossem i l’escola
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de Maians i les bases per ajuts per a famílies amb menors matriculats a la llar d’infants.
Segon.- Determinar com a data per a la presentació de sol·licituds, el dia 31 de març de 2015.
Tercer.- Imputar la despesa a la partida pressupostària 231-480 de l’exercici 2015.
Sotmesa la proposta d’acord a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
4.- Aprovació del conveni tipus d’adhesió al programa anem a teatre.
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de
Barcelona, organitza en col·laboració amb els ajuntaments de les comarques on es desenvolupa
l’activitat, el programa “Anem a teatre” que ofereix, en horari escolar, espectacles d’arts
escèniques i musicals per als alumnes d’educació infantil, primària i secundaria, batxillerat i
cicles formatius.
El programa té com a objectius bàsics la creació de nous públics a teatre, música i dansa i
l’educació de la sensibilitat artística. Es tracta de contribuir a desenvolupar el seu sentit estètic i
la seva creativitat a través de diferents formes expressives.
El programa es va iniciar el curs 1996/97 a les comarques de l’Anoia i el Berguedà i
progressivament ha anat ampliant la seva àrea d’influència. La col·laboració dels ajuntaments de
les comarques respectives s’ha articulat, fins ara, a través d’un protocol d’adhesió al programa
“Anem al teatre”. El darrer protocol va ser aprovat per acord de Junta de Govern, en data 9 de
juny de 2011, pel període 2012-2016.
Atès que el protocol referit finalitza la seva vigència el curs escolar 2015/2016, i per tal de
formalitzar la participació dels ajuntaments interessats a adherir-se al programa “Anem al teatre”
i determinar les seves obligacions de caràcter econòmic, a més dels compromisos dels
ajuntaments i els de la Diputació derivats del programa, s’ha elaborat un “conveni tipus d’adhesió
al Programa Anem al teatre, organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments”, amb
una vigència per als cursos escolars 2016-2020 per a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el
Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona.
Atès que s’han d’iniciar els tràmits per a l’aprovació del nou contracte de gestió del programa
Anem al teatre per als cursos 2016/17 i 2017/18.
Proposo al Ple de l’Ajuntament els següents acords:
Primer.- Aprovar la minuta del conveni tipus d’adhesió per tal de formalitzar la participació dels
ajuntaments interessats a adherir-se al programa “Anem al teatre” a les comarques de l’Alt
Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i l’Osona amb
l’objecte de determinar les obligacions econòmiques i els compromisos de la Diputació de
Barcelona i dels Ajuntaments de les comarques esmentades pel període 2016-2020.
Segon.- Facultar l’alcalde, Celestí Rius i Prat per la signatura del conveni.
Sotmesa la proposta d’acord a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
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5.- Aprovació del programa anual per a l’any 2016 del Pla marc de l’Associació de
Propietaris Forestals Serra de Rubió.
El Ple de la Diputació de Barcelona del dia 27 de març de 2003 va aprovar el conveni específic
per a l’any 2003 formalitzat entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Aguilar de
Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Els Prats de Rei, Rajadell, Rubió, Veciana
i l’Associació Serra de Rubió, per a l’Execució i Redacció d’un Projecte de Recuperació i
Valorització de les àrees cremades als Incendis Forestals dels anys 80, i el finançament del
Programa Anual extraordinari per a l’any 2003.
El Ple de la Diputació de Barcelona, el 24 d’abril de 2003, va aprovar el conveni marc de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit
del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei, Rajadell, Rubió i Veciana i l’Associació Serra de
Rubió per a l’Execució d’un Projecte de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80
a l’Anoia i Bages Occidental i el Pla Marc de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els
anys 80 a l’Anoia i Bages Occidental.
Vist que l’article vuitè de l’esmentat conveni, determina que el Pla Marc es desenvoluparà a
través de Programes anuals que hauran de ser redactats i aprovats per les parts afectades.
Atès que el Programa Anual corresponent al 2016, ha estat redactat per la comissió de Treball,
tal com s’especifica a l’article novè de l’esmentat conveni, i que per poder ser efectiu ha de ser
aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del conveni.
Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest hagi estat aprovat per la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals.
Atès que la Diputació de Barcelona ha de finançar el Programa anual segons la seva
disponibilitat pressupostària, d’acord amb el que estableix l’esmentat conveni, i que per aquest
exercici és de 400.000’-€.
Atès que si es volen aconseguir els objectius del Programa anual, les actuacions derivades
d’aquest han de ser iniciades el més aviat possible,
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el programa anual 2016, que s’adjunta com a annex, entre la Diputació de
Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió per la realització dels Projectes
de recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió i als
Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei,
Rajadell, Rubió i Veciana.
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Sotmesa la proposta d’acord a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
6.- Proposta d’aprovació de llicències d’obres.
Exp. 26/2014.- Aprovar la sol·licitud de llicència d’obres efectuada pel Sr. Valentin Zapater
Barrús, per la construcció de tanca i legalització de part de la tanca ja executada a Canyelles 10.
S’aplica una taxa del 2.75% sobre un pressupost de 1812’-€ i resta condicionada a arrebossar i
pintar la part massissa de la tanca de color terrós.
Exp. 3/2016 .- Aprovar la sol·licitud de llicència d’obres efectuada pel Sr. Josep Rius i Prat, per
reforma interior d’acabats de cobert a la casa de Can Còdol. S’aplica una taxa del 2.75% sobre
un pressupost de 2.100’-€.
Exp. 4/2016 .- Aprovar la sol·licitud de llicència d’obres efectuada per la Sra Silvia López Bech
per pintar les façanes de la casa de Can Coix.
Exp. 6/2016 .- Aprovar la sol·licitud de llicència d’obres efectuada pel Sr. Jaume Mas Ció, per
reparació i manteniment de la construcció rural de Can Costa . S’aplica una taxa de 2,75% sobre
el pressupost de 5.700’-€.
Sotmesa la proposta d’acord a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
7.- Donar compte dels decrets d'alcaldia.
3/2016 Aprovació relació factures 1/2016
4/2016 Liquidació Vodafone 2on. semestre 2016
5/2016 Liquidació 2015 Bàscula
6/2016 Ajut individualitzat classes reforç
7/2016 Aprovació relació factures 2/2016

28/01/2016
10/02/2016
10/02/2016
24/02/2016
24/02/2016

El ple es dóna per assabentat.
8. - Assumptes sobrevinguts
No n’hi ha.
9.- Precs i preguntes.
No n’hi ha.
El senyor Alcalde aixeca la sessió, de la qual dono fe.
L’Alcalde

El secretari.
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