Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament.

Número de la sessió: 8
Caràcter: ordinària.
Data: 04/07/2019
Horari: de les 22:11 hores a les 22:45 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. Antoni Casals Cañellas
Sr. Jordi Fidel Soler Grau

Blanca Álvarez Viñals, secretària.

Excusa la seva assistència la Sra. Marta Pujadó Grau

Ordre del dia:

Primer.-

Aprovació, si s’escau del Conveni de col·laboració entre la

Fundació Miquel Agustí i l’Ajuntament de Castellfollit del Boix.

Segon.- Aprovació, si s’escau, de l’ aprovació festes locals de Castellfollit
del Boix pel 2020.
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Tercer.- Donació de compte dels decrets de l’alcalde des de la sessió
plenària, 30 d’abril del 2019, comprenent els números 26/2019 a 49/2019.
Quart.- Assumptes sobrevinguts
Cinquè.- Precs i preguntes.

1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ MIQUEL I
AGUSTÍ I L’AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DEL BOIX, PER LA RECUPERACIÓ DE
LA MONGETA DE CASTELLFOLLIT DEL BOIX PER L’ANY 2019
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”.
En 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”.
En 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.

En 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
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encoixinat plàstic. Els assajos es van realitzar en dos camps del municipi de Castellfollit i en
les instal·lacions d’Agròpolis de la FMA.

En el 2016 es van continuar els assajos de camp per la selecció genealògica i per
determinar les millors densitats de sembra. Es va realitzar un anàlisi sensorial i edàfica dels
camps d’experimentació.

En el 2017 es va avançar en el diagnòstic de problemes productius, es va redactar el
manual de bones pràctiques i es va assolir 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
van adoptar els següents acords:

- Continuar els assajos de camp per :
- finalitzar 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.
- 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 proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Miquel Agustí i l’Ajuntament
de Castellfollit del Boix, per continuar durant l’any 2019 amb el projecte de recuperació de la
mongeta de Castellfollit del Boix, i facultar l’Alcalde per la seva signatura.
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SEGON.- Aprovar la despesa de 5.000-€ a imputar-la a la partida 920-48901 del pressupost
del 2019.

S’aproven els acords per unanimitat dels presents.

2. PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ FESTES LOCALS DE CASTELLFOLLIT
DEL BOIX PEL 2020.

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya és la
competent per a dictar l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2020, a
proposta dels ajuntaments respectius.
Les festes locals no poden escaure’s ni en diumenge, ni en cap de les festes laborals
fixades.
Per això, l’Alcalde proposa al ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Proposar com a festes laborals locals per a l’any 2020 a la Conselleria
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el divendres 21 de febrer de
2020 i el dimarts 14 d’abril de 2020.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Conselleria d’Empresa i Ocupació.

S’aproven els acords per unanimitat dels presents.
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3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

26/2019 Reformes interior Cal Zenon .........................................................02/05/2019
27/2019 Enrajolat vora piscina El Turo .......................................................02/05/2019
28/2019 Aprovació factures d’abril ..............................................................30/04/2019
29/2019 Pla se seguretat i salut, obra de millora de camins municipals
Camí de Cal Costa i Camí de Canyelles ........................................07/05/2019
30/2019 Contractació obres manteniment de camins del Pla de
Prevenció d’incendis 2019 .............................................................20/05/2019
31/2019 Aprovació factures maig ................................................................08/05/2019
31 BIS/2019 Aprovació prèvia del projecte d’actuació específica de
Cal Pasturet ........................................................................... 16/05/2019
32/2019 Pla de Seguretat i Salut, obra rehabilitació de la Sala Vella
Segona fase ...................................................................................20/05/2019
33/2019 Gratificacions extraordinàries a les Sres. Montserrat Mas
Margarita Vives...............................................................................24/05/2019
34/2019 Aprovació de les bases del procés de selecció per a la
Provisió de lloc de treball de peó a la brigada municipal ...............24/05/2019
35/2019 Aprovació factures maig ................................................................30/05/2019
36/2019 Ampliació Projecte reforma coberta El Pubill .................................30/05/2019
37/2019 Aprovació de la liquidació del pressupost 2018 .............................06/06/2019
38/2019 Piscina a Fontanelles .....................................................................07/06/2019
39/2019 Convocatòria de la sessió constitutiva de la nova corparació .......07/06/2019
40/2019 Canvi de titularitat dret funerari ......................................................18/06/2019
41/2019 Rectificació segregació Cal Cristus ...............................................18/06/2019
42/2019 Contractació del servei d’assessorament econò0mic i comptable 18/06/2019
43/2019 Contractació monitors/es de l’escola d’estiu ..................................20/06/2019
44/2019 Aprovació factures juny .................................................................20/06/2019
45/2019 Convocatòria celebració Ple Extraordinari .....................................27/06/2019
46/2019 Nomanament de Tinents d’Alcalde ................................................27/06/2019
47/2019 Delegació de competències als Redidors/es .................................27/06/2019
48/2019 Nomanament Tresorer i de Clavaris a la Corporació ....................27/06/2019
49/2019 Convocatòria ordinaria 2 de juliol ..................................................28/06/2019
50/2019 Llista admesos Peo .......................................................................28/06/2019

El Ple es dona per assabentat.
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S’aprova per unanimitat la urgència d’incloure la proposta en l’ordre del dia.

4.-S.1 PROPOSTA ACORD DE PLE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2019

ANTECEDENTS
PRIMER. En data 4 de juliol de 2019, l’alcalde va incoar l’inici de l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit entre diferents àrees de
despesa.

SEGON. En data 4 de juliol de 2019, es va emetre Memòria d’Alcaldia sobre la modalitat de
transferència de crèdits entre aplicacions.

TERCER. En data 4 de juliol de 2019, va emetre certificat sobre la disponibilitat de crèdit a
minorar.

QUART. En data 4 de juliol de 2019, la Secretària Interventora va emetre informe en relació a
la legislació aplicable i el procediment a seguir.

CINQUÈ. En data 4 de juliol de 2019, la Secretària Interventora va emetre informe proposta de
resolució sobre l’expedient de modificació de crèdit mitjançant transferències de crèdit, com
segueix.

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació
Pressupostària

Descripció

Euros
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920
48901

Subvenció Fundació Miquel

5.000,00

Agustí
TOTAL ALTES
5.000,00

Baixes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Pressupostaria
920/22706

Descripció

Euros

Estudis i treballs tècnics

5.000,00

TOTAL BAIXES

5.000,00

FONAMENTS DE DRET

1.

L’article 34 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que les transferències de

crèdit és una de les modificacions de crèdit que es poden realitzar al pressupost de despeses
de l’entitat local i els seus organismes autònoms.
2.

L’article 40.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril enuncia que la transferència de

crèdit és la modificació del pressupost de despeses mitjançant el qual, sense alterar la quantitat
del mateix, s’imputa total o parcialment el crèdit d’una aplicació pressupostària a altres
aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
3.

L’article 40.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.1 del TRLRHL

estableixen que les bases d’execució del pressupost hauran d’establir el règim de les
transferències de crèdit i l’òrgan competent per autoritzar-les.
4.

L’article 40.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.2 del TRLRHL disposen

que, en tot cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa serà
competència del Ple, excepte quan afectin a crèdits de personal.
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5.

L’article 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.4 del TRLRHL

estableixen que les transferències de crèdit que siguin competència del Ple s’aprovaran seguint
les mateixes normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que l’aprovació del
pressupost. Així com la normativa sobre el règim de recursos contenciosos administratius contra
els pressupostos de l’entitat.
6.

L’article 41 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 180 del TRLRHL estableixen

les següents limitacions a les quals estan subjectes les transferències de crèdit:
7.
a.

No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant

l’exercici.
b.

No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb expedients de

suplements de crèdit o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, i als crèdits
incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos de pressupostos tancats.
c.

No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències han

estat objecte de minoració, excepte quan afecten a crèdits de personal.

Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin a
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de
transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.
8.

L’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim

local, disposa que l’acord per a l’aprovació s’adoptarà per majoria simple del membres
presents.
Per tot això, proposo al Ple l’adopció del següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit
entre diferents àrees de despesa.
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SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i 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 resoldreles.

S’aproven els acords per unanimitat dels presents.

S’aprova per unanimitat la urgència d’incloure la proposta en l’ordre del dia.
S2 APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL PER A L’ANY 2018 DEL PLA MARC DE
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE RUBIÓ.
“El ple de la Diputació de Barcelona, en data 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 de Propietaris Forestals 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.

També en sessió celebrada el 24 d’abril de 2003 el ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments i
associació esmentats per a l’execució d’un projecte de Recuperació i Valorització de l’àrea
cremada els anys 80 a l’Anoia i Bages Occidental.

L’article vuitè de l’esmentat conveni, determina que el Pla Marc es desenvoluparà mitjançant
els Programes anuals que hauran de ser redactats i aprovats per les parts afectades.
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Atès que el Programa Anual corresponent a l’exercici 2019 ha estat redactat per la Comissió
de Treball i convalidat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 28 de
març de 2019.

Per tot això proposo al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el Programa anual 2019 de desenvolupament del Pla Marc de Restauració
i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió per a la realització
dels projectes de recuperació i valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial,
d’acord amb el document annex.

SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a l’Associació de Propietaris
Forestals Serra de Rubió i a la resta d’entitats locals que en formen part.

S’aproven els acords per unanimitat dels presents.

6- Precs i preguntes.

El Jordi Fidel voldria que durant aquesta nova legislatura es portin a terme alguna de
les propostes que ha demanat durant vuit anys, com per exemple que es cobreixin les
pistes poliesportives i que tot el municipi tingui accés a Internet.
El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 22:45 hores de la qual dono fe.

L’Alcalde
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