02/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 4 DE MARÇ DE 2015

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, essent les vint hores i trneta
minuts del quatre de març de 2.015, 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 les Regidores Sra. Ivet Moncusí i Valls i Sra. Maria Pérez i Vinyals.
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 17
DE DESEMBRE DE 2014, I DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 25 DE
FEBRER DE 2015
Es sotmet al Ple de la Corporació, el redactat de l’acta del ple ordinari celebrat en data 17 de
desembre de 2014, i de l’acta del ple extraordinari celebrat en data 25 de febrer de 2015.
El Ple de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta del ple ordinari celebrat en data 17 de desembre de 2014,
i de l’acta del ple extraordinari celebrat en data 25 de febrer de 2015, amb les esmenes
introduïdes durant el torn de debat.
____________________________________________________________________________
Per unanimitat, s’acorda aprovar el redactat de l’acta del ple ordinari celebrat en data 17 de
desembre de 2014, i de l’acta del ple extraordinari celebrat en data 25 de febrer de 2015, amb
les següents esmenes:
La regidora Sra. Maria Pérez manifesta que únicament té una esmena respecte a l’acta del ple
ordinari de data 17 de desembre de 2014, concretament a la pàgina 2 al tercer acord, hi ha una
errada entre el primer i segon cognom del Sr. Ángel Escámez.
Per unanimitat s’acorda modificar el citat punt.

2.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
LES SESSIONS DE DATA 3 I 17 DE DESEMBRE DE 2014, I 7 I 21 DE GENER I 11 I 25 DE
FEBRER DE 2015

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 3 DE
DESEMBRE DE 2.014
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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 19 DE
NOVEMBRE DE 2014

1)

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió
celebrada el dia 19 de novembre de 2014.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2014.

2)

ACORD DONANT-SE PER ASSABENTATS DE LES DOMICILIACIONS EFECTUADES
DES DEL DIA 1 FINS EL 30 DE NOVEMBRE DE 2014

Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 30 de
novembre de 2014, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (1.962,91 €), estant totes elles
conformades per les regidories competents.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 18
d’octubre de 2.011.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 31 de juliol de 2014, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat
MIL NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (1.962,91 €),
estant totes elles conformades per les regidories competents.

3)

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE 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 MIL VINT-I-UN EUROS AMB SENTATAN-CINC CÈNTIMS (1.021,75 €), estant totes elles
conformades per les regidories competents.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 18
d’octubre de 2.011.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de MIL VINT-I-UN EUROS
AMB SENTATAN-CINC CÈNTIMS (1.021,75 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec a
les consignacions pressupostàries corresponents.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 17 DE
DESEMBRE DE 2.014

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 3 DE
DESEMBRE DE 2014
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Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió
celebrada el dia 3 de desembre de 2014.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 3 de desembre de 2014.

2)

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓ PER
AL 2014 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2012-2015 PER LA COORDINACIÓ, LA
COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
BERGUEDÀ I ELS AJUNTAMENTS, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS ALTRES
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, ANY
2014

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el protocol addicional de concreció
per al 2014 del contracte programa 2012-2015 per la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i els Ajuntaments, en matèria de serveis
socials altres programes relatius al benestar social i polítiques d’Igualtat, any 2014, el contingut
del qual es transcriu, en la seva part necessària a continuació:
“PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓ PER AL 2014 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2012-2015
PER LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL BERGUEDÀ I ELS AJUNTAMENTS, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, ANY 2014
Mitjançant aquest protocol addicional es concreta les condicions que han de regir la col·laboració i
cooperació entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, durant l’exercici 2014, d’acord amb el conveni subscrit
l’any 2012.
Serveis i programes que es concreten en aquest protocol addicional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Professionals equips bàsics (TS i ES)
SAD social
SAD dependència
Referent comunitari
Ajuts d’urgència social
Centre Obert Ramon Maria Serchs.
Servei Socieducatiu itinerant del Berguedà (SSIB)
Servei de Suport a les Famílies (+3)
Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per els
seus fills i filles
10. Acollida i integració a persones estrangeres immigrades
11. Programa d’inclusió social
12. Servei de Transport adaptat
13. Berguedà en Xarxa. Òrgans de participació dels serveis socials
14. Servei d’atenció i informació a les dones
15. SEAIA
16. PDC. Plans de desenvolupament comunitari.
17. Joventut
18.Sistemes d’informació social i pla local de serveis socials.
19.Justificació i cobraments
A continuació es detalla la cooperació econòmica i administrativa per cada una de les Unitats Bàsiques
d’Atenció Social de cada zona.
1. PROFESSIONALS EQUIPS BÀSICS (TS I ES)
A l’any 2012 es va signar les condicions de prestació i finançament dels serveis bàsics d’atenció social per
al període 2012-2015.
Finançament del 60%, del mòdul establert (manteniment any 2012)
Import subvenció 17.841,87/any/professional
Tècnics mitjans (TS i ES), mòdul màxim; 29.736,46€ any/professional
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El finançament dels ens locals comarcals en concepte de professionals haurà de ser, com a mínim del
40%.
Els professionals dels Equips bàsics de cada zona (Veure Fitxa 1)
2. SAD SOCIAL
Finançament del 66% del mòdul del SAD, establert en 16,25€/hora per al 2014 (igual que any 2013)
Import de la subvenció 10,72€/hora
L’Ajuntament, o el conjunt d’ajuntaments (en el cas que mancomunin el servei), han d’aportar, com a
mínim el 34% del preu de referència.
El Consell Comarcal, amb l’objectiu de garantir una equitat i un equilibri territorial en la prestació dels
serveis, ha determinat una assignació econòmica així com el un número d’hores de SAD a cada municipi.
Aquesta assignació s’ha concretat en funció dels habitants, i amb una discriminació positiva pels
municipis menys poblats.
Els municipis que mancomunin el SAD tenen assignada la suma dels imports que correspon a cada
municipi d’acord amb els habitants, així com els número d’hores que cal prestar (com a mínim). En aquest
cas, l’Ajuntament cap de zona o gestor, serà qui portarà a terme les corresponent justificació econòmica,
d’acord amb les indicacions del Consell Comarcal. (Justificacions semestrals i anual).
Veure fitxa 2
3. SAD DE DEPENDÈNCIA:
Els municipis rebran finançament d’acord amb les hores de SAD DE DEPENDÈNCIA prestades,
recollides en el Pla Individual d’Atenció (PIA) pactat amb la família i aprovades pel
Departament de Benestar Social i Família. Aquest finançament, però , ve determinat segons els càlculs
estimatius per part del DBSF .
Les aportacions econòmiques provenen de la Generalitat, mitjançant el Consell Comarcal del Berguedà.
El Preu públic de SAD DE DEPENDÈNCIA 2013 és el mateix que pel SAD SOCIAL:
16,25€/hora, com a màxim (Mòdul de referència establert pel DBSF).
El Consell Comarcal finançarà el 66% del preu, és a dir, 10,72€/hora.
4. REFERENT COMUNITARI
El Consell Comarcal manté la contractació d’una referent comunitari de dependència al territori, per tal
d’oferir suport i assessorament als professionals pel desplegament de la llei de la dependència, i
seguiment de la implantació de la Llei de Dependència. Tanmateix porta a terme la validació dels Plans
Individuals d’Atenció PIA.
4.1. Cuidadors/es (familiars o altres cuidadors/es no professionals)
El Consell Comarcal i els municipis cal que participin i col·laborin en el desenvolupament de les
accions adreçades a les persones cuidadores no professionals promogudes des del DBSF, si
s’escau.
4.2 Suport directe en la gestió dels PIA
El Consell Comarcal manté la contractació d’una Treballadora Social per fer el suport als serveis
socials en l’elaboració dels Plans Individuals d’Atenció a la Dependència.
5. AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL
Els municipis han d’atendre el 100% de les situacions personals o familiars d’urgència social, per cobrir
les necessitats bàsiques, segons estableix la llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic, tenint en compte els criteris generals del protocol de “Prestacions d’urgència social en
els ens locals de Catalunya”.
Per tal de fer front a l’impacte de l’actual crisi econòmica i per ajudar als ajuntaments de la comarca a
atendre les situacions d’urgència social derivades de la conjuntura econòmica, el Consell Comarcal
destinarà una partida pressupostària per atendre situacions d’urgència social.
Aquest ajuts es gestionaran des del Consell Comarcal, i es canalitzaran mitjançant els serveis socials
municipals, que valoraran prèviament la situació, d’acord amb el protocol establert.
Es manté l’import de l’aportació econòmica dels ajuts d’urgència social atorgats del 2013 amb l’assignació
de 25.921,00 euros per aquest concepte al 2014.
6- CENTRE OBERT RAMON MARIA SERCH (BERGA)
El centre obert és un serveis socials d’atenció diürna destinat a infants i adolescents que requereixen
suport assistencial o formatiu, prioritàriament a aquells que estan en situació de risc. (Veure fitxa 6)
7- SERVEI SOCIEDUCATIU ITINERANT DEL BERGUEDÀ (SSIB)
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El SSIB és un recurs preventiu pilot destinat a infants de 6 a 12 anys, que té per objectiu estimular i
potenciar el desenvolupament dels infants a nivell social i escolar a través d’un espai obert, inclusiu i
dinàmic.
Els municipis que disposen de SSIB són: Gironella, Puig-reig, Olvan i Cercs. (Veure fitxa 7)
8. SERVEI DE SUPORT A LES FAMÍLIES (+3)
És un servei que s’adreça a les famílies de la comarca del Berguedà amb infants des del naixement fins
els 3 anys, que presenten factors de risc social i familiar. Aquest any s’amplia l’atenció per a infants fins a
6 anys.
El servei de suport a les famílies té per objectiu general garantir una adequada atenció i desenvolupament
dels infants. Donar una atenció a les famílies amb dificultats o problemàtiques sociofamiliars i
acompanyar-los en el procés de cura, atenció i educació dels deus fills.
El servei té un caràcter preventiu i les intervencions van orientades a la prevenció del risc social i de la
desprotecció infantil.
El servei es porta a terme conjuntament amb la Creu Roja de Berga, però està totalment vinculat amb els
serveis socials bàsics dels municipis, des d’on es porta a terme un treball integral amb les famílies i un
treball en xarxa amb tots els recursos implicat, com els serveis de Pediatria, els Llars d’Infants, el servei
d’Atenció Precoç, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, etc. L’àmbit de treball és el domicili de
les famílies subjectes d’intervenció.
El finançament del servei és a càrrec el Consell Comarcal del Berguedà, i es compte amb una subvenció
del Departament de Benestar Social i Família i de la Diputació de Barcelona.
9. SISTEMES DE RESPOSTA URGENT PER A DONES QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ DE
VIIOLÈNCIA I PER ELS SEUS FILLS I FILLES
Des del Consell Comarcal s’ofereix un Sistema de resposta urgent per a dones en situació de violència i
els seus fills i filles i que precisen d’una atenció immediata. El servei ofereix un espai d’acollida, atenció
psicològica, informació, assessorament i contenció emocional, l’acompanyament en tot el procés, així
com, i en cas necessari, l’acolliment residencial temporal.
10. ACOLLIDA I INTEGRACIÓ A PERSONES ESTRANGERES. SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA
Des del Consell Comarcal s’ofereix, als municipis que ho demanin de la comarca, l’elaboració dels
informes d’estrangeria per acreditar:
1.

el grau d'integració d'una persona immigrada per accedir a l'arrelament social,

2.

l'adequació de l'habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar,

3.

l' esforç d'integració per renovar la residència temporal i

4.

l’adequació de l’habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del
reagrupament familiar en aquells casos en que el reagrupant ha canviat de domicili habitual

respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.
En aquest sentit, el personal tècnic es desplaça a l’ajuntament que en faci demanda.
Des del consell comarcal també s’ofereix suport als municipis per a l’organització de formació a la millora
de les competències lingüístiques bàsiques per a la població adulta nouvinguda. S’ofereix també suport
en el disseny i execució d’accions de sensibilització i foment del respecte a la diferència. Al mateix temps,
també s’ofereix suport a les entitats formades per persones d’origen estranger.
11. PROGRAMA D’INCLUSIÓ SOCIAL
El Departament de Benestar Social i Família posa en marxa el 2006 el Programa per al desenvolupament
de Plans Locals per a la Inclusió Social. Un programa de cooperació interadministrativa que posa al servei
dels ens locals, en aquest cas del Consell Comarcal, un conjunt de recursos que articulin l’acció per a la
inclusió mitjançant l’elaboració de Plans per a la Inclusió Social.
El Programa d’Inclusió Social té com a objectiu crear les bases per a l’establiment d’un model innovador
d’intervenció de l’administració local vers el fenomen de l’exclusió social i els factors o causes que el
produeixen i/o el reprodueixen en el territori. Aquest model d’intervenció requereix de la implicació i la
complicitat dels agents que operen en el territori en els diferents àmbits: social, sanitari, formatiu, laboral,
econòmic, participatiu, residencial i relacional.
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La cooperació econòmica per part del Departament es concreta, per una banda, amb el finançament
d’actuacions als municipis, seguint les següents línies estratègiques:
-

Generar i transferir coneixement en relació el fenomen de l’exclusió social
Afavorir la inclusió dels col·lectius vulnerables
Sensibilització de la ciutadania en relació l’exclusió social
Promoure la formació d’entitats i professionals
Fomentar el treball en xarxa i transversal entre entitats i institucions.

I per l’altra, amb la creació i el manteniment de l’Oficina tècnica d’Inclusió Social que està formada per 1
tècnic/a superior i 1 tècnic/a mig.
Objectiu general:
La finalitat del Pla d’Inclusió Social del Berguedà és establir mecanismes de prevenció dels riscos d’exclusió
social, alhora que impulsa estratègies d’intervenció per millorar la situació d’aquells sectors de població que ja
es troben en situació d’especial vulnerabilitat.
El programa de Plans d’Inclusió Social es desenvolupa de forma comarcal des de l’any 2011.
12. SERVEI DE TRANPORT ADAPTAT
El Consell Comarcal presta el servei de transport adaptat que té com a finalitat facilitar el transport a les
persones discapacitades o amb dependència, que presenten problemes de mobilitat, per tal que pugin
accedir als serveis socials d’atenció especialitzada o altres que els permeti garantir a afavorir la seva
integració en l’entorn.
El servei de transport, majoritàriament es porta a terme mitjançant la Creu Roja.
El servei està limitat a la partida pressupostària determinada pel DBSF.
13. BERGUEDÀ EN XARXA
El Ple del Consell Comarcal del Berguedà va aprovar l’any 2009 la posada en funcionament del
projecte “Berguedà en xarxa: benestar, infància i famílies”. Des d’aleshores s’ha constituït una
metodologia de treball que té per objectiu millorar l’atenció a les famílies del Berguedà, i prevenir
les situacions de vulnerabilitat.
El projecte Berguedà en xarxa té per objectiu la creació d’un espai interdisciplinari de treball amb la
finalitat de donar a la població del Berguedà una atenció de qualitat potenciant el treball en xarxa entre
institucions que tenen com a objectiu el benestar de les famílies, la infància i adolescència, a la gent gran,
a les dones,...
Aquest projecte neix de la voluntat de garantir una major eficàcia en la prevenció, detecció i intervenció
així com una millor eficiència amb un abordatge integral d’atenció a les persones i alhora millorar
l’aprofitament dels recursos humans i econòmics.
14. SERVEI D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LES DONES. (SIAD)
Aquest servei a la comarca es materialitza des del Punt d’Informació i Atenció a les dones gestionat per
l’Ajuntament de Berga, en conveni amb el Consell Comarcal i l’Institut Català de les dones des d’on
s’ofereixen aquests serveis per a totes les dones de la comarca,i que consisteix en:
Servei d’assessorament jurídic: primera atenció, assessorament i acompanyament i
,
s’escau, derivació a d’altres serveis, en relació a consultes de caràcter jurídic
Servei d’assessorament psicològic: i primera atenció presencial a les dones que requereixin
de contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres serveis.
(Veure fitxa 14)
15. SERVEI D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L’ADOLESCÈNCIA
El Consell Comarcal ofereix el Servei d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència que, com a servei
especialitzat, es dedica principalment a l’avaluació, el diagnòstic i el tractament d’infants i adolescents en
situació de desemparament.
El servei desplega les seves intervencions a tots els municipis de l Comarca del Berguedà .
16. PDC (Plans de desenvolupament comunitari) (BERGA)
En el marc del desenvolupament comunitari es posa en marxa un conjunt de projectes i actuacions que
afecten els àmbits següents: educació/formació, salut, inserció social, entorn i espais públics,
associacionisme/participació ciutadana, cultura, TIC, economia social, lleure/esports o civisme i valors.
Aquests projectes o actuacions s’han d’adreçar a determinats col·lectius: dones, nouvinguts, infància,
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joves, aturats, gent gran, minories ètniques, etc., és a dir, als sectors de població més desfavorida i que
pot abocar-se a l’exclusió i a la pobresa si no s’endeguen polítiques preventives.
El desenvolupament comunitari conjuga de forma clara la millora personal i la millora de la comunitat. En
general, les actuacions han d’oferir respostes globals als processos de millora de la convivència, la
cohesió i integració social, així com a la formació a la ciutadania, el desenvolupament dels valors del
civisme, la corresponsabilitat i la solidaritat des d’un plantejament transversal.
La cooperació econòmica del Departament es concreta en la contractació d’un tècnic mig per a dinamitzat
el pla de desenvolupament comunitari.
L’aportació econòmica a l’Ajuntament de Berga per despeses derivades de la programació d’activitats és
de 250€.
17. JOVENTUT
Delegació de les competències delegades en matèria de joventut. Consell Comarcal
Garantir el funcionament del Servei Comarcal de Joventut, impulsar i desenvolupar les polítiques de
joventut de cada Consell Comarcal i coordinar-les amb les altres administracions que duguin a terme
també polítiques de joventut.
Oferir informació a les entitats comarcals en matèria de les activitats de lleure educatiu.
Verificar per mitjà de visites de control i seguiment el compliment de la normativa d’activitats d’educació en
el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
Col·laborar amb la Direcció General de Joventut en el seguiment de les activitats amb menors de 18 anys
davant de qualsevol emergència o incidència durant la seva realització
Fer efectiva a favor dels Consells Comarcals la delegació de les facultats executives en matèria
d’instal·lacions juvenils competència de la Generalitat. Aquestes potestats executives són les de
tramitació de la legalització de les instal·lacions, l'activitat inspectora i l'activitat sancionadora.
Suport a les Oficines Joves. Consell Comarcal/Ajuntament
Gestionar l’Oficina Jove del Berguedà com a equipament destinat a acollir els serveis d’emancipació
oferts als i les joves del Berguedà.
Projecte “Personal tècnic compartit” del Consell Comarcal
Que els municipis petits puguin tenir un/a tècnic/a especialista en joventut per a desplegar en el seu
àmbit territorial polítiques de joventut d’acord amb el Pla Nacional de Joventut.
Contractació de professionals en l’àmbit de la joventut, que distribueixin la seva jornada de treball de
forma compartida entre diversos ajuntaments de la comarca.
De moment hi ha un dinamitzador de joventut compartit per Gironella, Puig-reig, Avià i Casserres.
Activitats dels serveis comarcals de joventut
Col·laborar amb els consells comarcals per a la realització d’activitats en l’àmbit de la joventut en el marc i
d’acord amb els reptes, la metodologia i els principis rectors establerts en el Pla nacional de joventut.
18. SISTEMES D’INFORMACIÓ SOCIAL l I PLA LOCAL DE SERVEIS SOCIALS
El Consell Comarcal i els Ajuntaments cal que col·laborin en el disseny, implantació, seguiment i
avaluació del sistema d’informació social, facilitant les dades del territori en el marc del dossier únic de
recollida de dades, i la informació determinada pels DBSF.
Els municipis han d’aportar la informació per a l’elaboració de l’anàlisi comparativa dels serveis socials
bàsics en el marc del dossier únic de recollida de dades i per l’elaboració i actualització del Pla Local de
Serveis Socials del Berguedà 2011-2014.
Continuitat amb el total desplegament del nou aplicatiu informàtic HESTIA, tots els ajuntaments han
d’estar donats d’alta al nou aplicatiu informàtic HESTIA, i utilitzar-lo com a sistema comú de gestió de la
informació dels serveis socials bàsics
19. JUSTIFICACIÓ I COBRAMENTS
La despesa econòmica relativa als serveis socials es justificarà mitjançant la presentació de certificats de
l’interventor de cada ens local, d’acord amb la data i les indicacions que fixi el Consell Comarcal del
Berguedà (justificació semestral i anual).
Els pagaments s’efectuaran un cop s’hagi presentat la corresponent justificació. Aquests, però, aniran
condicionats als pagaments que el Departament de Benestar Social i Família hagi fet al Consell Comarcal
del Berguedà”.
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 18
d’octubre de 2011.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el protocol addicional de concreció per al 2014 del contracte programa 20122015 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà
i els Ajuntaments, en matèria de serveis socials altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’Igualtat, any 2014.
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura i formalització de l’anterior acord.
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 7 DE
GENER DE 2015
1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 17 DE
DESEMBRE DE 2014
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió
celebrada el dia 17 de desembre de 2014.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2014.

2) ACORD DONANT-SE PER ASSABENTATS DE LES DOMICILIACIONS
EFECTUADES DES DEL DIA 1 FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2014
Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 31 de
desembre de 2014, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de MIL SIS-CENTS
TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (1.638,43 €), estant totes elles
conformades per les regidories competents.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 18
d’octubre de 2.011.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 31 de juliol de 2014, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat
MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (1.638,43 €),
estant totes elles conformades per les regidories competents.
3) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE 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 MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (1.988,69 €),
estant totes elles conformades per les regidories competents.
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 18
d’octubre de 2.011.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de MIL NOU-CENTS
VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (1.988,69 €), i procedir al seu
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 21 DE
GENER DE 2015
1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 7 DE
GENER DE 2015
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió
celebrada el dia 7 de gener de 2015.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 7 de gener de 2015.

2) ACORD SOL·LICITANT LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE PREACORDS DE LES
MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 20122015”
Vist el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona, a través del
qual s’acordà concedir a aquest Ajuntament un ajut de 63.000,00 € per l’actuació “Ordenació
urgent de la zona nord-est”.
Vist que han sorgit noves necessitats que fan necessari sol·licitar un canvi, en concret destinar
els 42.029,71 € a l’actuació d’amortització anticipada de l’endeutament existent a dia d’avui,
deixant així el deute a 0 €, i donat que durant aquest exercici 2015 no està previst que es pugui
executar l’actuació inicialment sol·licitada, al no disposar encara dels terrenys, que es
considera oportú sol·licitar el canvi de destí.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 18
d’octubre de 2.011.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la modificació del preacord, sol·licitant a la diputació de Barcelona el canvi de
destí de 42.029,71 € de l’actuació “Ordenació urgent de la zona nord-est”, per l’amortització
anticipada d’endeutament.
Segon.- Comunicar el present acord a l’Excel·lentíssima Diputació de Barcelona.
3) ACORD D’ADHESIÓ AL SERVE DE RECEPCIÓ DE FACTURES PER VIA
ELECTRÒNICA (SERVEI eFACT) DEL PROTOCOL DEL CONVENI DE
L’ASSUMPCIÓ DE L’ASSISTÈNCIA A LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL QU
OFEREIX LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La incorporació de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en el desenvolupament de
l’activitat i l’exercici de competències de les Administracions Públiques es fonamenta en l’article
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45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i
del procediment administratiu comú. Addicionalment, l’article 6.1 de la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics reconeix als ciutadans el dret a
relacionar-se amb les Administracions Públiques utilitzant mitjans electrònics per l’exercici dels
drets previstos en l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i concretament per
efectuar pagaments i realitzar transaccions, entre d’altres actuacions, davant l’Administració.
Concretament, quant a l’expedició de factures per mitjans electrònics la Directiva 2006/112/CE
del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor
afegit al seu article 235 estableix que es podran preveure condicions específiques per la seva
expedició.
L’article 8 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació, preveu la possibilitat d’expedir les factures per
qualsevol mitjà, en paper o en format electrònic, que permeti garantir a l’obligat a expedir-les
l’autenticitat de l’origen, la integritat del contingut i la llegibilitat, des de la data d’expedició i
durant tot el període de conservació. L’article 9 d’aquest mateix Reial decret condiciona
l’expedició de la factura electrònica al fet que el destinatari hi hagi donat el consentiment.
En consonància amb tot això, la disposició addicional sisena de la Llei 29/2010, de 3 d’agost,
d’ús de mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, determina que, en el termini de 6
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les entitats que integren el sector públic de
Catalunya han de garantir l’acceptació de factures electròniques i n’han de promoure l’extensió
entre llurs proveïdors.
Per últim, cal fer referència a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, aplicable a les
factures emeses en el marc de les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les
administracions públiques. D’acord amb l’article 4 d’aquesta Llei, “tots els proveïdors que hagin
lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir i remetre factura
electrònica. En tot cas, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a
través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:
a) societats anònimes;
b) societats de responsabilitat limitada;
c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat
espanyola;
d) establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els
termes que estableix la normativa tributària;
e) unions temporals d’empreses;
f) agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de
pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de
regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia
d’inversions.”
L’any 2007 la Diputació de Barcelona i el Consorci Administració Oberta electrònica de
Catalunya van signar un conveni per a la promoció i el desenvolupament de projectes i serveis
d’administració electrònica en les administracions locals catalanes, que s’ha anat prorrogant
des d’aleshores.
Així mateix, la Diputació de Barcelona, per facilitar l’efectiva implantació del Servei de
facturació electrònica als Ens Locals, ha articulat un conveni específic amb el Consorci
Administració Oberta de Catalunya per a la prestació de serveis de factura electrònica als Ens i
Organismes locals que tenen subscrit el conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions
d’Assistència en la Gestió Econòmica Local (en endavant ASGEL) per la Diputació de
Barcelona amb l’opció de connexió en xarxa.
Aquesta Corporació a través del conveni-tipus ASGEL va encomanar la gestió d’Assistència en
la Gestió Econòmica a la Diputació de Barcelona, qui en l’exercici de les seves competències
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de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril) presta suport jurídic, tècnic i
econòmic als municipis de la província en diversos àmbits.
L’esmentat conveni-tipus va ser objecte de rectificació per Dictamen de la Diputació de
Barcelona del 22 de novembre de 2007 per tal d’esmenar l’omissió observada a la clàusula
dotzena “Declaració de fitxer automatitzat” del conveni-tipus referit.
L’abast i característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es van detallar al Protocol
que complementa dit conveni-tipus, i que actualment ha estat objecte d’actualització per part de
la Diputació de Barcelona a fi i efecte d’oferir i regular el servei de suport a la recepció de
factures per mitjans electrònics provinents de qualsevol dels proveïdors d’aquest Ens Local.
Aquesta Corporació, dins el context actual de les noves tecnologies de la informació i les
comunicacions, pretén oferir a la ciutadania serveis amb tramitació electrònica i d’aquesta
manera facilitar una Administració més propera i accessible.
Per aquest motiu l’AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ, s’adhereix al referit
servei de recepció de factures per via electrònica (Servei e.FACT) en les condicions establertes
al Protocol del Conveni de l’assumpció de l’ASGEL i al Conveni específic entre el Consorci
Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de Barcelona a dalt esmentat vigent en cada
moment.
D’acord amb els articles 21.1. a) i b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i 53.1. a) i b) 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.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 18
d’octubre de 2.011.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Adherir-se al servei de recepció de factures per via electrònica (Servei e.FACT) del
Protocol del conveni de l’Assumpció de l’assistència a la Gestió Econòmica Local que ofereix la
Diputació de Barcelona.
Segon.- Donar el consentiment per a la recepció de factures electròniques d’acord amb
l’establert a l’article 9 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 11 DE
FEBRER DE 2015
1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 21
DE GENER DE 2015
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió
celebrada el dia 21 de gener de 2015.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 21 de gener de 2015.

2) ACORD DONANT-SE PER ASSABENTATS DE LES DOMICILIACIONS
EFECTUADES DES DEL DIA 1 FINS EL 31 DE GENER DE 2015
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Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 31 de
gener de 2015, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de DOS MIL SIS-CENTS
QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (2.647,41 €), estant totes elles
conformades per les regidories competents.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 18
d’octubre de 2.011.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 31 de juliol de 2014, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat
de DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (2.647,41
€), estant totes elles conformades per les regidories competents.

3) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE 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 QUATRE MIL SET CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS (4.764,94 €), estant totes elles conformades per les regidories competents.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 18
d’octubre de 2.011.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de QUATRE MIL SET
CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (4.764,94 €)), i
procedir al seu reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 25 DE
FEBRER DE 2015
1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 11
DE FEBRER DE 2015
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió
celebrada el dia 11 de febrer de 2015.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2015.
2) PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT CONCEDIT PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DINS DEL PROGRAMA COMPLEMENTAR DE
FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE
GOVERNS LOCALS 2012-2015”
Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 18 de desembre
de 2014, va aprovar el “Programa complementari de foment de l’ocupació local”, del seu règim
de concertació i de la concessió d’ajuts en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, a través de la qual s’acorda concedir a l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà un ajut
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econòmic de 25.110,22 €, dels quals 15.066,08 € es corresponen a la Línia de suport a
l’ocupació local i 10.044,14 € a la línia de suport a la reactivació econòmica local.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 18
d’octubre de 2.011.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Acceptar l’ajut econòmic de 25.110,22 € concedit per la Diputació de Barcelona dins
del “Programa complementari de foment de l’ocupació local”, del seu règim de concertació i de
la concessió d’ajuts en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, dels quals
15.066,08 € es corresponen a la Línia de suport a l’ocupació local i 10.044,14 € a la línia de
suport a la reactivació econòmica local.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde la signatura i formalització dels documents que siguin
necessaris per l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona.
3) APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTATÒRIA REALITZAT PER L’ORGANISME
DE GESTIO TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2014
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant
l’exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe,
així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l’Ens: Ajuntament
de Sant Jaume de Frontanyà.
Havent-se verificat que els ingressos que es refereixen en el Compte coincideixen amb els fons
transferits a l’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 2014

Rebuts
Liquidacions

745,27
46,66

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014

Rebuts
Liquidacions

1.785,60
702,26

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 18
d’octubre de 2.011.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i
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liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics
liquidats per l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària.
4) D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZAT PER
L’ORGANISME DE GESTIO TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2014
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant
l’exercici de 2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés
directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l’ens
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà – Consell Comarcal.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a l’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 2014:
Rebuts
Liquidacions

00,00
00,00

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014:
Rebuts
Liquidacions

255,799
00,00

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 18
d’octubre de 2.011.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2014 - presentada per l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’adopció dels citats acords.
La Sra. Maria Pérez demana a què fa referència l’acord de modificació parcial del preacord que
es va adoptar a la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2015.
El Sr. Alcalde respon dient que com que no s’ha arribat a cap entesa amb el Sr. Ramon Puig
pel tema de la Font de la Mola, i per no perdre l’ajut que anava destinat a aquesta actuació,
s’ha sol·licitat un canvi de destí per amortitzar el deute existent a l’Ajuntament.
la Sra. Maria Pérez demana si a la propera anualitat es podrà tornar a demanar.
El Sr. Rubén Lladós respon dient que sí, que si no es fa el canvi de destí es perdran els diners.
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4.- INFORMES D’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES
El Sr. Alcalde presenta un powerpoint amb els informes d’Alcaldia.
Ren primer lloc el Sr. Alcalde informa de l’Estat actual dels següents temes:
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Tal i com s’ha comentat anteriorment s’està pendent de poder parla amb el Sr. Ramon
Puig per poder acaba de tancar el tema de la cessió dels terrenys, ell manifesta que
fins que no s’arregli el tema del document de la Carretera de la Pobla no està disposat
a parlar de res.
Es va mantenir una reunió amb el Director General de Telecomunicacions per
l’assumpte de la cobertura d’Internet al municipi, se’l va informar que s’havia demanat
un ajut a la Diputació de Barcelona per instal·lar una antena, i va comentar que a dia
d’avui hi ha uns 700 Ajuntaments que funcionen amb fibra òptica i la resta no. Que
tenint aquest ajut de la Diputació, es pressionarà des de la Generalitat a telefònica per
intentar que telefònica ho faci. Van assegurar que la fibra òptica acabaria arribant al
municipi però que potser encara trigaria uns 5 o 6 anys.
S’ha de canviar l’equip de cloració del dipòsit i s’ha de fer arribar la llum des del màstil
que es vol col·locar fins al dipòsit, que són uns 5000 metres aproximadament, per tant
s’intentaria sumar tot i demanar que al mateix punt que hi pugui haver telèfon, TV oi
aigua.
S’estan acabant de maquetar els plafons d’informació turística que es col·locaran a les
entrades del poble.
Continuen les tasques d’actualització de l’arxiu municipal.
En breu es faran les licitacions per tal de realitzar els treballs de manteniment de la
carretera, i continuen les gestions amb la Diputació de Barcelona, per tal que la Ctra.
de la Pobla passi a la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona. De moment
s’ha demanat que es posi un comptador de vehicles per tal q¡de conèixer quin és el
trànsit de la carretera,
S’està el·laborant el mapa municipal de la xarxa d’aigua amb la Belinda, per tal de
tenir-lo al dia.
S’ha inclòs a la web de l’Ajuntament un enllaç per adequar-la a la nova normativa que
ha sortit en matèria de facturació electrònica.
S’han iniciat els treballs de restauració de la teulada de l’Església, però com que
encara hi ha glaçades no s’ha pogut acabar, en breu acabaran els treballs
d’arranjament.

El Sr. Alcalde informa que resten pendents de resoldre els següents temes:







Repàs dels passos de vianants i instal·lació d’un mirall a la cruïlla de Casablanca. S’ha
parlat amb empreses que realitzen aquest tipus d’actuacions, i s’està a l’espera de què
facin arribar el pressupost.
Instal·lació dels plafons de situació turístics i cartelleres, que estan pendents de
maquetació.
Licitació de les Obres d’arranjament de la carretera de la Pobla de Lillet.
Instal·lació dels comptadors d’aigua sectorials i de les captacions. Pendent de què ho
executi l’empresa RIAL.
Instal·lació de la torre de comunicacions on aniran tots els serveis de
telecomunicacions.
Plans d’ocupació del 2015. Aquest any hi haurà diversos plans d’ocupació, tenim un de
l’anualitat 2014 que s’ha d’executar al 2015 i una línia complementària que ha tret la
Diputació de Barcelona també per aquest 2015 que seran delegats a l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà que és qui s’ocuparà de dur a terme el procés de
selecció i la contractació.



La Sra. Maria Pérez demana què se’ls farà fer.



El Sr. Alcalde respon dient que realitzaran tasques i treballs de manteniment.



El Sr. Alcalde informa que resta pendent de fer el repàs de les masies per tal de
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catalogar restes de pallisses per d'incloure-les al llistat de masies del POUM.


Compra del terreny on hi ha la depuradora.
La Sra. Maria Pérez demana que quin preu està previst que es pagui per aquest
terreny.
El Sr. Alcalde respon dient que no és massa car perquè és terreny forestal, I QUE
SEGONS LI VA COMENTAR EL Sr. Josep Novellas, s’acostuma a pagar uns 6.000
€/ha i que aquest terreny no fa pas una hectàrea, sinó molt menys.



Arranjament de diverses zones de camins que estan en mal estat, en concret ei entre
ells hi ha el camí de les Planes cap al Prat i també cap a les Lloveres.



Es va parlar amb el Mossèn pel canvi del pany del cementiri per tal de que tots els
veïns puguin tenir clau per l'accés.
La Sra. Maria Pérez manifesta que fa temps es va voler canviar, i col·locar un pany
petit a la porta de l’Església, que de fet es veu el forat a la porta i des de Patrimoni els
hi va fer treure.
El Sr. Alcalde respon dient que ja es demarà.



S’ha demanat un ajut a la Diputació de Barcelona per poder fer el marcatge d’un sender
de descoberta del naixement de la riera del Merles.



Liquidar el crèdits de l’ajuntament. DEUTE 0, quan s’hagi aprovat el canvi de destí
sol·licitat a la Diputació de Barcelona es procedir+ a amortitzar tot el deute pendent



Compra del tractor per a tasques municipals.

5.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Maria Pérez demana què s’ha fet amb la caldera vella de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde respon dient que de moment es guarà per si mai es necessita.
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les21:19 hores, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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