01/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 9 DE MARÇ DE 2016

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, essent les onze hores del dia 9 de
de març de 2016, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Rubén Lladós i Gómez, es constitueix
el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria.
Assisteixen a l'acte la Regidora Sra. Ivet Moncusí i Valls.
Actua com a Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.
Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) 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, el Sr. Alcalde obre la sessió, amb subjecció a l'ordre del dia de la
convocatòria:

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EN DATA 9
DE SETEMBRE, I DE LE ACTES DELS PLENS EXTRAORDINARIS CELEBRATS EN DATA
28 D’OCTUBRE I 25 DE NOVEMBRE DE 2015
Es sotmet al Ple de la Corporació, el redactat de l’acta del ple ordinari celebrat en data 9 de
desembre de 2015.
El Ple de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta del ple ordinari celebrat en data 9 de desembre de 2015.
____________________________________________________________________________
Per unanimitat, s’acorda aprovar el redactat de l’acta del ple ordinari celebrat en data 9 de
desembre de 2015.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
2.016
ANTECEDENTS
L'Alcalde de l'Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l'exercici 2016
La secretària-Interventora de l'Ajuntament n’ha emès l'informe que figura a l'expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previst al Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació del pressupost s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent, i de
conformitat amb els articles 162 a 171 del Text Refós 2/2004 de 5 de març, regulador de les
Hisendes Locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3,19 i 22 de la Llei 18/2001, de
12 de desembre, general d'estabilitat pressupostària.
L’Alcalde de l’Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de l'exercici 2015, el qual, resumit per
capítols, és el següent:
D ESPESE S
CAPITOLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

€

CONCEPTES
DESPESES DE PERSONAL
DESP.S/BENS CORRENTS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES
IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

35.000,00
43.200,00
0,00
11.700,00
520,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
92.120,00

INGRESSOS
CAPITOLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

€

CONCEPTES
INGRESSOS DIRECTES
INGRESSOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

9.800,00
500,00
10.350,00
69.410,00
10,00
0,00
2.050,00
0,00
0,00
92.120,00

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla.
TERCER.- Aprovar les bases d'execució del pressupost general.
QUART.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l'anunci al BOP i al tauler
d'anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats
podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra,
durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan
s'hagi complert el que disposen l'article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim Local, i l'article 169 del Text Refós 2/2004 de 5 de març, Regulador de les
hisendes locals.
____________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que no hi ha gaires canvis respecte al pressupost del
2015 que el capítol que s’ha vist més modificacat és el capítol I de personal, perquè s’hi preveu
el sou de la secretària que fins ara era SAT del Consell Comarcal, i ara deixarà de ser-ho per
passar a ser personal de l’Ajuntament en règim d’acumulació amb l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà.
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3.- ACORD DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR
Atès que en compliment de l'acord adoptat En data 1 de desembre de 2015, per la Comissió de
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s'ha de procedir a nou
nomenament del càrrec de jutge de pau titular per haver expirat el termini de QUATRE ANYS
per al qual va ser nomenat.
Vist l’expedient tramitat a l’empara de lo establert als articles 101 i següents de la Llei Orgànica
del Poder Judicial.
Durant el termini d’exposició pública s'ha presentat un candidat per a ocupar la plaça de Jutge
de pau titular, per part de la Sra. Mercè Serres Llussà.
La Sra. Mercè Serres Llussà, ha presentat declaració jurada declarant que no incorre en cap
causa d’incompatibilitat de les establertes a l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- ELEGIR per a ocupar el càrrec de Jutge de Pau titular a la Sra. Mercè Serres Llussà.
Segon.-COMUNICAR el present acord al Jutge Degà del Jutjat de Primera Instància i Instrucció
de Berga, d'acord amb el que disposa l'article 7 del Reglament 3/1995, i article 101.3 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial, als efectes dels corresponents nomenaments per la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
____________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
4.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN
TRACTOR AMB PALA PER EXECUTAR EL PROJECTE DE MANTENIMENT DE
CARRETERES I CAMINS

Identificació del document
Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 109 del Reial-decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic (en endavant TRLCSP), havent-se justificat complidament l’ús en l’adjudicació del
contracte del procediment obert.
Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i Interventor.
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària para atendre al pagament del contracte de
subministrament de d’un tractor amb pala, d’acord amb la partida núm. 62400/169, del
pressupost de l’exercici 2015, prorrogat al 2016.
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a
l’article 110 TRLSCP, la seva aprovació, disposant l’obertura del procediment de licitació, així
como l’aprovació de la despesa que ascendeix a 26.983,00 € (22.300 euros + 4.683,00 (IVA).
Atès que el Ple és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència
atribuïda a la disposició addicional segona del TRLCSP i l’article 274.1 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.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents,

ACORDS
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Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert del contracte de
subministrament d’un tractor amb pala per executar el projecte de manteniment de carreteres i
camins, amb un pressupost de 22.300 € (IVA exclòs).
Segon.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que ha de regir la contractació per procediment obert del contracte de
subministrament d’un tractor amb pala per executar el projecte de manteniment de carreteres i
camins.
Tercer.- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies naturals, el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, mitjançant un anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona perquè es puguin presentar reclamacions, i en el
perfil del contractant. En el cas de no presentar-se al·legacions, aquests plecs de clàusules es
consideraran definitivament aprovats, sense necessitat d’ulterior acord.
Quart.- Simultàniament s’acorda aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert del
contracte de subministrament d’un tractor amb pala per executar el projecte de manteniment de
carreteres i camins, si bé aquesta s’ajornarà en el cas que es presentin reclamacions contra el
plec de clàusules administratives.
Cinquè.- Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 26.983,00 € (22.300 euros +
4.683,00 (IVA).
Sisè.- Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP i en el perfil de
contractant, concedint un termini de vint-i-sis dies comptats des de la publicació de l’anunci del
contracte per a la presentació de proposicions.
Setè.- Facultar a l’Alcalde, o membre de la corporació en qui delegui, perquè dugui a terme
totes les actuacions necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
Vuitè.- Publicar la licitació al web municipal.
____________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.

5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCADIA NÚMS. 41/2015, 42/2015, 43/2015,
44/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016 i 8/2016
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 41/2015 APROVANT L’INFORME ELABORAT PER LA
TREBALLADORA SOCIAL DE CONCESSIÓ D’UN AJUT
Vist l’informe elaborat en data 23 de novembre de 2015, per la Treballadora Social del municipi,
la Sra. Montserrat Pedrals, a través del qual manifesta la necessitat d’atorgament d’un ajut de
936,29 € a una família del municipi amb necessitats econòmiques.
Vist l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà,
dins del programa de cohesió social.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Aprovar l’informe elaborat per la Treballadora Social en data 23 de novembre de 2015,
concedint l’ajut sol·licitat amb càrrec a la partida del programa de cohesió social de la Diputació
de Barcelona.
Segon.- Notificar el present acord a la Treballadora Social.
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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 42/2015
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014

D’APROVACIÓ

DE

LA

LIQUIDACIÓ

DEL

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Amb data de 2 de desembre de 2015, es va incoar procediment per aprovar la
liquidació del Pressupost de l’ exercici 2014.
SEGON. Amb data 2 de desembre de 2015, es va emetre Informe d’avaluació del compliment
de l’ Objectiu d’ Estabilitat Pressupostaria.
TERCER. En la mateixa data, va ser emès informe d’Intervenció, de conformitat amb l’article
191.3 del Text Refós de la Llei d’ Hisendes Locals.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable ve establerta per:
— Els articles 163, 191, 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 89 a 105 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.
— Els articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals.
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la que es Dicten
Mesures per al Desenvolupament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que
s’Aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
— L’ Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del
Model Simplificat de Comptabilitat Local.
Atès quant antecedeix, es considera que l’ expedient ha seguit la tramitació establert en
la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació pel President de la Entitat Local.
Per tot això, de conformitat amb l’ establert a l’article 175 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució:

INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost municipal corresponent a l’exercici 2014 en
els termes en els que aquesta ha estat redactada:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses

IMPORTS
207.030,00
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Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades

152.747,71
359.777.71
90.888,22

Despeses compromeses

90.888,22

Obligacions reconegudes

90.888,22

Despeses ordenades

90.499,15

Pagaments realitzats

90.499,15

Obligacions pendents de pagament

389,07

2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents
pagament a l’inici de l’exercici
Baixes

de
213.69

Pagaments realitzats

156.51

Obligacions reconegudes pendents
pagament al final de l’exercici
TOTAL
CREDITORS PENDENTS
PAGAMENT

de
57.18
DE
446.25

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d'ingressos
Modificacions d'ingressos
Pressupost definitiu d'ingressos
Drets reconeguts

IMPORTS
207.030,00
152.747,71
359.777.71
114.655,34

Devolucions/Baixes

873.20

Drets reconeguts nets

114.104,34

Recaptació neta

72.708.25

Obligacions pendents de cobrament

41.396,09

2. Exercicis tancats
Drets pendents cobrament inici exercici

72.188,53

Baixes/modificació saldos
Recaptació

13.973,88

Drets pendents cobrament final exercici
58.214.66
TOTAL
DEUTORS
COBRAMENT

PENDENTS

DE
99.610,75

RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
a)
b)

Drets Reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes

209.919,01
208.709,77

RESULTAT PRESSUPOSTARI

1.209,24

d)
Desviacions + de finançament
e)
Desviacions - de finançament
f)
Despeses finançades romanent líquid de tresoreria
g)
Resultat d'operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

-6.001,66
+3.644,90
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-1.147,52

ROMANENT DE TRESORERIA

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL
DE L’EXERCICI 2014
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats
D’altres operacions no pressupostàries
- Saldos de cobrament dubtós

79.275,48

- Ingressos pendents d'aplicació

0.00

41.396,09
58.214,66
2.966,24
-23.301,51

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL
FINAL DE L’EXERCICI 2014
389,07
De pressupost de despeses. Exercici en curs
57.18
De pressupost de despeses. Exercicis tancats

463.75

De pressupost d'ingressos
D'altres operacions no pressupostàries
- Pagaments pendents aplicació
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE
L’EXERCICI 2014
34.161.81
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
112.527,29
ROMANENT
PER
A
DESPESES
FINANÇAMENT AFECTAT
ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

AMB
22.102,34
90.424,95

SEGON. Donar compte de la mencionada liquidació del Pressupost al Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió que aquest celebri i remetre còpia a la Comunitat Autònoma i al centre o
dependència del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que aquest determini.

TERCER. Determinar que, de conformitat amb l'article 32 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, cal procedir a destinar aquest superàvit a
reduir l'endeutament net.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 43/2015 APROVANT LA RELACIÓ DE FACTURES
PRESENTADA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat
de SIS MIL QUATRE CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
(6.481,64 €), estant totes elles conformades.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de SIS MIL QUATRE
CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (6.481,64 €), i procedir
al seu pagament dins dels terminis legalment establerts, amb càrrec a les partides
pressupost+àries corresponents.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 44/2015 APROVANT LA QUOTA PER L’ANY 2015 DE
L’ASSOCIACIÓ BERGUEDANA PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS
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Vista la diligència de pagament emesa per l’Associació Berguedana per a la protecció dels
animals Casa Nova de Cal Galta, de la quota per l’exercici 2015 per la suma de 277,50 €.

En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Aprovar la diligència de pagament emesa per l’Associació Berguedana per a la
protecció dels animals Casa Nova de Cal Galta, de la quota per l’exercici 2015 per la suma de
277,50 €.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 01/2016 DONANT-ME PER ASSABENTAT DE LES
DOMICILIACIONS EFECTUADES DEL 1 AL 31 DE DESEMBRE DE 2015
Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 31 de
desembre de 2015, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de DOS MIL CATORZE
EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (2.014,15 €), estant totes elles conformades per les
regidories competents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 31 de desembre de 2015, ambdós inclosos, que ascendeixen a la
quantitat de DOS MIL CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (2.014,15 €), estant totes
elles conformades per les regidories competents.
Segon.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 02/2016 APROVANT LA RELACIÓ DE FACTURES
PRESENTADA PER LA INTERVENCIÓ MUNI/CIPAL
Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat
de QUATRE MIL NOU CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
(4.966,33 €), estant totes elles conformades.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de QUATRE MIL NOU
CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (4.966,33 €), i procedir al seu
pagament dins dels terminis legalment establerts, amb càrrec a les partides pressupost+àries
corresponents.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 03/2016, DONANT-NOS PER ASSEBENTATS DEL PAS
DEL XIII RALLY COSTA BRAVA HISTÒRIC PEL MUNICIPI EL PROPER DIA 19 DE MARÇ DE
2016
Vista la instància presentada pel CLUB RALLY CLASSICS, a través del qual ens comuniquen
a
que el proper dia 19 de març de 2016, transcorrerà pel municipi, la 13 edició del RALLY
COSTA BRAVA HISTÒRIC.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
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HE RESOLT
Primer.- Donar-nos per assabentats que el proper dia 19 de març de 2016 transcorrerà pel
a
municipi, la 13 edició del RALLY COSTA BRAVA HISTÒRIC.
Segon.- Condicionar el pas al fet que els organitzadors de la prova demanin el corresponent
permís a Trànsit, així com a la Diputació de Barcelona en tant que titular de la carretera i que
adoptin totes les mesures per evitar danys a les persones i a les coses, respectant el terreny,
recollint tota la brossa i marques que es poguessin col·locar i deixant-ho tot en les mateixes
condicions que ho varen trobar, assumint tota responsabilitat que aquest acte pogués
ocasionar.
Tercer.- Comunicar el present acord al CLUB RALLY CLASSICS.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 04/2016, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ I
L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ PER A L’EXECUCIÓ DELS PLANS
LOCALS D’OCUPACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA A LA COHESIÓ
SOCIAL PROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Vist el conveni de Col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i
l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà per a l’execució dels plans locals d’ocupació del
programa complementaris de garantia a la cohesió social, promogut per la Diputació de
Barcelona, el contingut del qual es transcriu literalment ta continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL
BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ PER A L’EXECUCIÓ
DELS PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA A
LA COHESIÓ SOCIAL PROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Sant Jaume de Frontanyà, 27 de gener de 2016
REUNITS
Per una banda,
Il·lustríssim senyor Ruben Lladós i Gómez, en representació de l’Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà en virtut de l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i l’article 53.1.a) 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, facultat per a signar aquest
document i assistit per la secretària-interventora accidental municipal, senyora Elisabeth
Benítez Vilajuana.
Per altra banda,
Il·lustríssim senyor David Font i Simon, en representació de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà en qualitat de president, amb DNI núm. 39362101Q, facultat per a signar aquest
document en virtut d’allò establert en l’article 10 dels estatuts reguladors de l’Agència publicats
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 1 de març de 2013, assistit pel
secretari interventor, senyor Gerard Soldevila i Freixa.
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a
l’atorgament d’aquest document, i
MANIFESTEN
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1.La Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona –BOPB- del dia 25 de març de 2015 publica
l’anunci d’aprovació del “Programa complementari de garantia de la cohesió social”, del seu
règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”.
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla “Xarxa
Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com també el seu Protocol
general, que té com a finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de les
actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència.
L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 8 de
juny de 2012, configura els Programes complementaris com un dels instruments que, juntament
amb les Meses de Concertació i els Catàlegs de concertació, preveuen i orienten el
funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits de concertació definits a la
clàusula 7a del Protocol general.
2. L’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà és beneficiari de la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de la Diputació de
Barcelona de data 12 de març de 2015 i pel que s’estableix la concessió inicial dels ajuts
atorgats en el marc del “Programa complementari de garantia de la cohesió social”, d’acord
amb la distribució i els imports màxims publicats en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del dia 25 de març de 2015 i que es preveuen a continuació:

Ens
Sant
Jaume
Frontanyà

de

Codi Xarxa
15/X/208758

Població
24

Total
10.036,91 €

3. L’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà és membre de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà, la qual té com a objecte principal, entre d’altres, la dinamització i la facilitació del
mercat de treball, així com l’assistència tècnica i el foment del desenvolupament del territorial i
que l’Agència té plena capacitat jurídica d’obrar.
4. D’acord amb l’article 34.5 dels estatuts reguladors de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, es podrà encarregar la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels ens
consorciats a través de l’encomanda o encàrrec de gestió, en que caldrà determinar-ne la
concreció de l’activitat objecte de l’encàrrec, determinant-ne l’abast i el contingut de l’activitat
encarregada, les raons que justifiquen l’encàrrec, la fórmula de finançament de l’activitat
encarregada, amb indicació dels corresponents crèdits pressupostaris que es transfereixen, les
relacions i actuacions per realitzar el seguiment i el control de l’encàrrec i el termini de vigència.
5. Tenint en compte les manifestacions anteriors la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Sant Jaume de Frontanyà celebrada en data 22 d’abril de 2015 accepta l’ajut atorgat per la
Diputació de Barcelona i en aquest document d’acceptació es fa constar l’execució conjunta
entre l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i l’Ajuntament en relació al desplegament
del programa complementari de garantia de la cohesió social.
6. Ambdues parts certifiquen que compleixen i estan al corrent de les seves obligacions
tributàries davant de l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Així
mateix, certifiquen que a la data d’aquest conveni, entre ambdues administracions, no
existeixen obligacions meritades pendents de liquidar.
7. Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a
l’atorgament d’aquest conveni, motiu pel qual,
ACORDEN
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Primer. Objecte del conveni
L’objecte del conveni és establir l’encàrrec d’execució que efectua l’Ajuntament de Sant Jaume
de Frontanyà a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per a dur a terme la contractació
dels plans locals d’ocupació atorgats mitjançant el finançament de la Diputació de Barcelona i
en relació a la totalitat de l’ajut atorgat.
Els termes de l’execució per part de l’Agència i a petició de l’Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà són els següents:
Execució dels plans locals d’ocupació del programa complementari de garantia de
la cohesió social
Titular de l’actuació
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà
Executor de l’actuació
Agència
Import
6.705,60 €
Durada
Del 20 de gener al 30 de juny de 2016
Administració concedent
Diputació de Barcelona
Actuació:

Segon. Descripció de les actuacions
L’Agència de Desenvolupament del Berguedà contractarà treballadors/es i realitzarà les
despeses derivades d’acord amb l’import atorgat.
Tercer. Drets i Obligacions de les parts
Per part de l’Ajuntament:
-

-

L’Ajuntament subministrarà tota la documentació i informació necessària per tal de que
l’Agència pugui dur a terme l’execució de les actuacions assenyalades
L’Ajuntament satisfarà l’import de 6.705,60 € mitjançant la corresponent transferència
bancària al número bancari a nom de l’Agència ES76 2100 3343 5922 0001 2074 o bé
al ES06 2013 0053 1802 0040 9569.
L’Ajuntament tindrà dret en qualsevol moment de sol·licitar la informació sobre l’estat
d’execució de les actuacions, així com qualsevol altre informació relacionada amb i que
sigui necessària per a la supervisió de l’execució com a ens beneficiari de la subvenció.
L’Ajuntament conserva la titularitat de la competència i correspondrà a aquest l’adopció
dels actes administratius definitius o complementaris que donin suport o en els que
s’integri la concreta activitat objecte de l’encàrrec.
L’Ajuntament s’obliga a designar, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la
data de signatura d’aquest conveni, una persona responsable del conveni que actuarà
com interlocutor de l’Ajuntament i vetllarà pel seu compliment i que formarà part de la
comissió de seguiment establerta.
Si s’escau, l’Ajuntament facilitarà a l’Agència els informes necessaris de les persones
seleccionades que s’han de contractar en funció dels diferents llocs de treball a cobrir.

Per part de l’Agència:
-

-

L’Agència tindrà dret a rebre tota la documentació i informació necessària per tal
d’executar actuacions previstes.
L’Agència té l’obligació d’executar les actuacions objecte d’aquest conveni en el termini
i en la forma que consten en aquest document, així com a seguir les directrius
emanades de l’Ajuntament com a òrgan supervisor de l’execució del projecte.
L’Agència tindrà dret a percebre l’import en el termini i en la forma establerta en aquest
conveni.
L’Agència amb l’import percebut per part de l’Ajuntament a més a més de les
contractacions laborals previstes realitzarà la compra d’equips de protecció individual,
roba de treball, formació obligatòria en prevenció de riscos laborals, entre d’altres i en
funció de la diferència d’import que resti de les despeses de les contractacions laborals
i l’import total atorgat.
L’Agència a petició de l’Ajuntament i d’acord amb aquest realitzarà el procés de
selecció de les persones a contractar i per mitjà dels serveis tècnics propis.
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-

L’Agència designa al Sr. Manel Macarro com a persona responsable que actuarà com a
interlocutor de l’Agència i vetllarà pel compliment del conveni formant part de la
comissió de seguiment establerta.

Tercer. Control del conveni
Ambdues parts consideren necessari establir un control sobre el compliment del conveni, motiu
pel qual s’acorda constituir una comissió de seguiment del conveni als efectes de realitzar el
corresponent seguiment de l’execució del projecte, essent formada per l’interlocutor /
responsable de conveni de l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà i per l’interlocutor /
responsable de conveni de l’Agència.
Aquesta comissió es reunirà tantes vegades com sigui necessari durant l’execució del projecte i
vigència del conveni i tindrà la competència per a emetre informes sobre el grau de compliment
així com posar de manifest a cada una de les parts de les incidències que es puguin donar en
el transcurs d’execució del projecte. En tot cas la comissió s’haurà de reunir una vegada al mes
i efectuar el corresponent informe sobre el grau de compliment del conveni.
Quart. Vigència del conveni
La vigència s’estableix en el període comprès des de la data de la signatura d’aquest conveni
fins a la finalització de l’execució de les actuacions. En qualsevol cas el termini màxim de
vigència s’estableix en el dia 30 de juny de 2016.
Per la naturalesa d’aquest conveni no s’admet pròrroga del mateix, sense perjudici de que
ambdues parts puguin acordar de forma expressa i per escrit un nou conveni.
Cinquè. Resolució del conveni.
Són causes de resolució del conveni:
a) L’acord comú de les parts
b) L’expiració del termini de vigència del conveni.
c) L’incompliment per alguna de les parts de les obligacions derivades del conveni, extrem
que implicarà el dret de l’entitat complidora a rescabalar-se dels danys i perjudicis que
es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment.
d) Per denúncia unilateral d’alguna de les parts que haurà de ser comunicada a l’altra part
per escrit i de forma expressa així com haurà d’assumir la part denunciant els danys i
perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de la denúncia unilateral.
e) Per les causes legalment establertes.
Sisè. Naturalesa jurídica del conveni
La naturalesa jurídica del conveni és administrativa i s’ha efectuat a l’empara d’allò establert en
l’article 34 dels estatuts reguladors de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i d’acord
amb allò establert en l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 10 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En el supòsit de divergències en l’aplicació o interpretació del conveni, a manca d’acord mutu,
la seva resolució serà competència de la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb la
Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
I en prova de conformitat, ambdues parts, signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un
sol efecte en el lloc i en la data indicats en l’encapçalament”.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT
Primer.- Aprovar el el conveni de Col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà i l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà per a l’execució dels plans locals
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d’ocupació del programa complementaris de garantia a la cohesió social, promogut per la
Diputació de Barcelona.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 05/2016 DONANT-ME PER ASSABENTAT DE LES
DOMICILIACIONS EFECTUADES DEL 1 AL 31 DE GENER DE 2016
Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 31 de
gener de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de DOS MIL NORANTA-SIS
EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (2.096,65 €), estant totes elles conformades per les
regidories competents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 31 de gener de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat
de de DOS MIL NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (2.096,65 €), estant
totes elles conformades per les regidories competents.
Segon.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 06/2016 DONANT-ME PER ASSABENTAT DE LES
DOMICILIACIONS EFECTUADES DEL 1 AL 29 DE FEBRER DE 2016
Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 29 de
febrer de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de DOS MIL CENT
VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (2.182,67 €), estant totes elles
conformades per les regidories competents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 29 de febrer de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat
de DOS MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (2.182,67 €),
estant totes elles conformades per les regidories competents.
Segon.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 07/2016 APROVANT LA RELACIÓ DE FACTURES
PRESENTADA PER LA INTERVENCIÓ MUNI/CIPAL
Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat
de CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
(5.258,35 €), estant totes elles conformades.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de CINC MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (5.258,35 €), i procedir al seu
pagament dins dels terminis legalment establerts, amb càrrec a les partides pressupost+àries
corresponents.
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DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 08/2016 AUTORITZANT AL CLUB CICLISTA PROBIKE
TEAM EL SEU PAS PEL MUNICIPI EL PROPER DIA 12 DE JUNY DE 2016, AMB MOTIU DE
LA CELEBRACIÓ DE LA TRANSCATALUNYA PROBIKE, MARXADE LLARGA DISTÀNCIA EN
BTT
Vista la instància presentada per l’entitat Club de Ciclisme Probike Team, a través de la qual
sol·licita permís de pas pel municipi el proper dia 12 de juny de 2016, amb motiu de la
celebració d’una prova ciclista anomenada “Transcatalunya probike”, una marxa de llarga
distància en BTT que va de la Molina a Barcelona.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Autoritzar al Club de Ciclisme Probike Team, el seu pas pel municipi el proper dia 12
de juny de 2016, amb motiu de la celebració d’una prova ciclista anomenada “Transcatalunya
probike”, una marxa de llarga distància en BTT que va de la Molina a Barcelona, si bé
condicionat a que demanin el corresponent permís a Trànsit, als Mossos d’Esquadra, que
circulin únicament per carreteres i pistes autoritzades, i que adoptin totes les mesures per evitar
danys a les persones i a les coses, respectant el terreny, recollint tota la brossa i marques que
es poguessin col·locar i deixant-ho tot en les mateixes condicions que ho varen trobar,
assumint tota responsabilitat que aquest acte pogués ocasionar.

El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat de l’adopció dels citats acords.

3.- INFORMES D’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES
Per part del Sr. Alcalde s’informa dels següents temes:
- Riera de Merlès: tots els Ajuntaments amb territori a la riera, formaran una agrupació i
volen organitzar una junta rectora perquè es vol declarar PEIN i es vol regular l’accés i
l’ús. Ara ja no es pot aparcar en algun dels trams, però es vol regular tot l’espai,
determinant una zona protegida amb unes condicions d’ús, marcant una zona
d’aparcament, contenidors i punts d’aigua en cas d‘incendi.
Des de l’Ajuntament es vol marcar un PR, està previst que es marqui a través d’un Pla
d’Ocupació i la Diputació hi col·laboraria assumint el cost dels pals.
-

Internet i telefonia mòbil: l’empresa que inicialment ho havia de fer, no ha fet res i s’ha
buscat una altra empresa que ho pugui fer, ara s’està en contacte amb el Cuvic de
Bagà per tal que ho tiri endavant.
En principi amb els 24.000,00 € de la subvenció de la Diputació estava previst que es
pogués fer tota l’actuació, però quan l’empresa RIAL va demanar a FECSA la
instal·lació del màstil, varen dir que s’ha de canviar tota la línia que va de Cal Berlinga
fins a Frontanyà, i això sols val 9.000,00 €, per tant, ara s’ha de mirar si amb els 24.000
euros de Diputació és o no suficient per dur a terme tota l’actuació.
Està previst que el màstil es col·loqui a Frontanyà, ja s’ha parlat amb el propietari i no
hi posa problemes.
Es va tenir una reunió amb la Presidenta de la Diputació de Barcelona, i molts pobles
es van queixar de la manca de connexió a internet i va informar que des de Diputació
s’està estudiant la possibilitat de col·locar fibra òptica per totes les carreteres de la
Diputació.

-

Carretera de La Pobla: el Consell Comarca a través de l’ADF, té previst, abans del mes
de juny, netejar les cunetes de tota la carreta. Diputació de Barcelona no vol assumir la
carretera perquè diu que val 10,5 milions d’euros, i que com que Sant Jaume ja té
accés per una altra carretera, no és una actuació prioritària i prèviament cal garantir
l’accés a d’altres municipis.
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El Consell Comarcal, proposa que la carretera de Borredà a Sant Jaume passi a la
Generalitat i que la de Sant Jaume a La Pobla passi a Diputació.
Està previst que des de Diputació donin un ajut de 50.000 € per fer el manteniment de
la carretera i posar tanques en alguns punts.
-

Recollida de brossa a la comarca: a la reunió d’alcaldes es va informar que des del
Consell Comarcal està previst que es facin illetes per centralitzar els punts de recollida,
que aquí a Sant Jaume no es farà perquè ja hi són; i per altra banda es va parlar de la
implantació del porta a porta, però a Sant Jaume no és viable. S’ha demanat al Consell
un contenidor de vidre per col·locar a Cal Cintet i un contenidor d’oli.
Des del Consell van informar que els han apujat la quota de l’abocador i es vol fer una
campanya de conscienciació per fomentar el reciclatge; s’està estudiant també la
possibilitat de preveure un centre de compostatge i compactació per incrementar la
vida de l’abocador, perquè es preveu que sinó amb deu anys estarà obsolet.

-

DEA, es demanarà un ajut a la Diputació de Barcelona per fer un curs per la població
per explicar-ne el funcionament.

-

Bassa d’extinció d’incendis de Tubau: s’ha protegit per tal que no hi passin les vaques.

-

Pla de camins: des de la Diputació ens han fet una memòria dels camins existents, i
tenim 170 Km de pista; dels quals aproximadament entre 60 i 70 km són de
l’Ajuntament. Ara s’ha demanat un ajut per la segona fase que consisteix en averiguar
la titularitat dels camins, i està previst que es faci una reunió amb tots els propietaris
per parlar-ne.

-

ADF: aquest cap de setmana es farà un curs a la Nou de Berguedà per la formació dels
voluntaris.

-

Dipòsit d’aigua: estem a l’espera de que el RIAL vingui a acabar-ho.

-

Noves captacions: es volen legalitzar les captacions existents i demanar una nova
captació a Les Lloberes, per tal que, en cas de sequera es pugui garantir el
subministrament d’aigua.
Per altra banda i segons va informar l’ACA, l’Ajuntament té l’obligació de subministrar
aigua potable a les Lloberes, i que està previst que s’hi faci arribar un tub.
S’està netejant tota la xarxa d’aigua, i està previst que es marqui tot el tram per on
transcorren les conduccions amb estaques.

-

Meses de concertació: el 31 de març s’acaba el termini per demanar les Meses de
Concertació a la Diputació de Barcelona, i està previst que es demanin les següents
actuacions:
o Font de la Mola.
o 10.000 € per les despeses de manteniment anual
o Legalització de les captacions
o Compra de terreny del magatzem

-

PUOSC: no està previst que surti cap línia d’ajuda.

-

Deute Generalitat: A dia d’avui la Generalitat ens deu aproximadament 85.000 euros.

-

Deute 0: l’Ajuntament a dia d’avui no té cap deute.

4.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 12:16 hores, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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