Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament.
Número de la sessió: 7
Caràcter: ordinària.
Data: 29/09/2016
Horari: de les 21:15
a les 22:00 hores.
Lloc: Sala de plens
Hi assisteixen:
Celestí Rius i Prat, alcalde.
Joan Lladó Oliva, primer tinent d’alcalde.
Rosa Maria Vilumara Bru, segona tinent d’alcalde.
Ramon Torras Farrés, regidor.
Judit Cuberas Pujol, regidor.
Jordi Fidel Soler i Grau , regidor.
Blanca Álvarez Viñals, secretària.
S’excusa el regidor Sr. Antoni Casals Cañelles.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 27 de juliol de 2016.
2.- Aprovació, si s’escau, del compte general del Pressupost de 2015.
3.- Donar compte de l’aprovació per part del departament de Governació, de la modificació de
la delimitació entre el terme municipal de Castellfollit del Boix i Sant Salvador de Guardiola.
4.- Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
concessió administrativa del Bar del Centre i anunci de licitació.
5.- Proposta d’adhesió a la Declaració Universal sobre els arxius elaborada i aprovada pel
consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO i tramesa pel Consell
Comarcal del Bages
6.- Donar compte dels decrets d'alcaldia.
7.- Proposta d’aprovació de llicències d’obres.
8.- Assumptes sobrevinguts
9.- Precs i preguntes.

1.- Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 27 de juliol de
2016.
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S’aprova l’Acta del Ple del dia 27 de juliol de 2016 per unanimitat dels presents. El Sr. Jordi
Fidel Soler assenyala que sobre el punt número 5 de l’acta de la sessió (subvencions
concedides per la Diputació de Barcelona dins del marc del catàleg de serveis 2016), en
concret, desenvolupament de les polítiques culturals (1000€), que va demanar còpia de la
relació d’aquets ajuts i que encara no té la còpia. La secretària li diu que l’endemà mateix de la
sessió del Ple tindrà una còpia.
S’aprova per unanimitat dels presents.
2.- Aprovació, si s’escau, del compte general del Pressupost de 2015.
Finalitzat l'exercici pressupostari de l'any 2015, cal elaborar el Compte general del Pressupost
de l'Ajuntament que haurà de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmics,
financer, patrimonial i pressupostari.
Per a la formació del compte general cal tenir presents els articles 208 a 2012 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, així com la instrucció de comptabilitat per a l'administració local i altres
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut
En aplicació de la normativa anterior els estats i comptes han estat rendits pel seu president i
el secretari-interventor ha format el Compte General de l'exercici 2015, el qual ha estat
informat favorablement per la comissió especial de comptes en data 14 de setembre de 2016, i
exposat al públic, juntament amb els seus justificants i l'informe de l'esmentada comissió,
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província del dia 22 de setembre de 2016, i
al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Cal exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies i cal deixar vuit dies més per presentar
reclamacions o observacions. En cas que es produís alguna observació o reclamació la Comissió
Especial de comptes hauria d'emetre nou informe i sotmetre'l a aprovació del Ple de
l'Ajuntament, abans del dia 1 d'octubre, en aplicació de l'article 212.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals.
Per aquest motiu proposa l'adopció del següent acord:
Primer. Aprovar el compte general del pressupost de l'exercici del 2015, integrats pels
següents estats bàsics, condicionant aquesta aprovació a què no es produeixi cap observació ni
reclamació en el termini establert per fer-ho.
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.759.215,36 €, un passiu de
3.759.215,36€
- Compte de resultats: econòmic patrimonial amb un resultat net de l’exercici de -21.096,21'€.
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- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets reconeguts de 589.581,81 i
unes obligacions reconegudes de 533.896,50'- €, amb drets pendents de cobrament de
330.322,93 €, unes obligacions pendents de pagament de 126.320,69 €, un resultat
pressupostari de 85.685,31'- € que s'ha de corregir amb unes desviacions positives de
finançament afectat de 111.777,52'-€, i amb crèdits gastats finançats amb romanent per
import de 17.972,'-€, i una desviació de finançament negativa de 56.259,51’-€. Hi ha un
resultat pressupostari ajustat de 18.139,30'- €.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 330.322,93 '-€ i unes obligacions pendents de pagament de 126.320,69€.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 238.863,67'-€
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els crèdits
pressupostaris per un import total de 126.443'- €
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 337.173,28'- € i un romanent de tresoreria afectat per despeses de
66.777,52'-€
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels
estats i comptes anuals.
Tercer. Retre el compte general aprovat pel Ple a la fiscalització de la sindicatura de Comptes,
en virtut d'allò que disposa l'article 223 del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El Sr. Jordi Fidel Soler demana que si li faci còpia de l’apartat “revisió dels estat comptables”.
La secretària li diu que l’endemà mateix de la sessió del Ple tindrà una còpia.
S’aprova per unanimitat dels presents.
3.- Donar compte de l’aprovació per part del departament de Governació, de la
modificació de la delimitació entre el terme municipal de Castellfollit del Boix i Sant
Salvador de Guardiola.
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 24 d’abril de 2014 va aprovar iniciar el procediment
d’alteració dels termes municipals de Sant Salvador de Guardiola i de Castellfollit del Boix, amb
la finalitat d’incloure en el terme municipal de Castellfollit del Boix, la part de l’antiga
urbanització Can Canyelles, que actualment correspon al municipi de Sant Salvador de
Guardiola, i que resulta ser una superfície de 113.141,70 m2 i a l’inrevés, incloure en el terme
municipal de Sant Salvador de Guardiola, per la mateixa causa, la no adscripció a aquest
àmbit, 2.555,12 m2, que actualment corresponen a Castellfollit del Boix. Igualment, es
proposa un ajust de la finca Corral Nou, i incloure en el terme municipal de Castellfollit del
Boix, 29.384,90 m2, i per contra, a fi de resseguir la carena de Cal Bonastre, en el terme
municipal de Sant Salvador de Guardiola, 25.552,57 m2.
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El que les Normes subsidiàries de planejament vigents al municipi, en l’article 99, s’anomena
antiga urbanització de can Canyelles (que també s’explicita en el cadastre) es correspon a la
categoria de sòl prevista ja a la disposició transitòria sisena de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme, en la que es parla d’àmbits provinents de processos de parcel·lació rústica que
han estat específicament reconeguts pel planejament general en vigor.
L’acord, la memòria justificativa i els plànols de la nova delimitació de la zona objecte de
l’alteració dels termes municipals es van exposar al públic mitjançant edicte publicat en el
DOGC número 6637, del dia 4 de juny de 2014, i en el tauler d’anuncis, sense que s’hagi
presentat cap al·legació.
Per acord del Ple de l’Ajuntament, adoptat en sessió del dia 18 de setembre d’aquest any, es
va sotmetre a informe de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, del Consell Comarcal
del Bages i de la Diputació de Barcelona, l’alteració dels termes municipals de Sant Salvador de
Guardiola i de Castellfollit del Boix proposada.
La Presidència de la Diputació de Barcelona el 17 de desembre de 2014, dicta un decret pel
qual informa desfavorablement la proposta atès que en la seva opinió falten els pactes Inter
municipals establerts entre els municipis interessats. No obstant, es considera que la proposta
de Castellfollit del Boix és no només raonable sinó necessària, atès que suposa una delimitació
més racional dels dos termes.
L’acceptació d’ambdós municipis de l’alteració del terme municipal és només una alternativa,
una possibilitat, per això, l’article 13 d) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, diu que
l’expedient ha d’incorporar “si s’escau, els pactes Inter municipals que s’hagin establert entre
els municipis interessats” i els articles 9 i 11.2 de la mateixa disposició reglamentària parlen
respectivament, de que la iniciació de l’expedient pot correspondre a l’ajuntament o als
ajuntaments interessats i de que la instrucció de l’expedient ha de correspondre a l’ens local
que es determini, pel cas que la iniciativa fos concurrent per part de diferents ens locals.
De fet, el ple de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, en sessió del dia 5 de novembre
de 2014, informa favorablement l’expedient d’alteració dels termes municipals, en entendre
que, diu, comporta l’adequació del terme municipal a la realitat existent tot seguint límits
geogràfics o d’infraestructures perfectament delimitats al territori. Ara bé, al marge d’un ajust
a la finca del Corral Nou, es condiciona a que s’inclogui tota la finca del Mas Nou al terme
d’aquest municipi, cosa que suposa una segregació de 116.685 m2 del terme de Castellfollit
del Boix i la seva agregació al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola.
El ple del Consell comarcal en sessió del dia 24 de novembre de 2014 adopta l’acord de
sol·licitar un pronunciament de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix en relació a l’informe de
Sant Salvador de Guardiola, com a condició per a poder emetre el corresponent informe.
L’arquitecte municipal el 4 de setembre de 2015 informa en el sentit que la finca del Mas Nou
és una explotació agropecuària que creix a l’entorn de la masia coneguda amb el mateix nom.
Tant la masia com la major part de les edificacions de l’explotació se situen al terme de
Castellfollit del Boix. La masia està recollida en l’inventari I relació de cases i masies situades
fora dels nuclis urbans de les Normes subsidiàries de planejament. Conclou que no hi ha cap
consideració d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que justifiqui l’agregació.
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De fet, el plànol que s’acompanya acredita que no concorre cap causa de les previstes de
segregació parcial per agregar-se a un altre municipi de què parla l’article 8 del Decret
244/2007, de 6 de novembre.
El Ple de l’Ajuntament del dia 24 de setembre de 2015 va acordar reiterar la petició d’informe
al Consell Comarcal del Bages sobre la procedència de l’alteració i remissió de l’expedient al
Departament de Governació i Administracions Públiques, rebutjant la condició de l’informe
emès per l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, aprovat en sessió plenària del dia 5 de
novembre de 2014, en el sentit d’incloure la finca del Masnou al seu terme municipal, atès que
no concorre cap causa de les previstes de segregació parcial per agregar-se a un altre municipi
de què parla l’article 8 del Decret 244/2007, de 6 de novembre.
Acordar la procedència de l’alteració dels termes municipals de Sant Salvador de Guardiola i de
Castellfollit del Boix, amb la finalitat d’incloure en el terme municipal de Castellfollit del Boix,
la part de l’antiga urbanització Can Canyelles, que actualment correspon al municipi de Sant
Salvador de Guardiola, i que resulta ser una superfície de 113.141,70 m2 i a l’inrevés, incloure
en el terme municipal de Sant Salvador de Guardiola, per la mateixa causa, la no adscripció a
aquest àmbit, 2.555,12 m2, que actualment corresponen a Castellfollit del Boix.
Igualment, l’alteració dels termes municipals, per un ajust de la finca Corral Nou, havent
d’incloure en el terme municipal de Castellfollit del Boix, 29.384,90 m2, i per contra, a fi de
resseguir la carena de Cal Bonastre, en el terme municipal de Sant Salvador de Guardiola,
25.552,57 m2.
Trametre l’acord i l’expedient al Departament de Governació i Administracions Públiques, als
efectes d’allò que preveu l’article 15 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya
El Ple de la comissió de Delimitació Territorial del Departament de Governació del dia 27 de
juliol de 2016, va aprovar l’expedient d’alteració dels termes municipals de Castellfollit del Boix
i Sant Salvador de Guardiola d’acord amb la proposta que consta a l’informe de la Direcció
General d’Administració Local i el plànol 1:5.000 següent.
El Ple es dona per assabentat.

4.- Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir
la concessió administrativa del Bar del Centre i anunci de licitació.
ATÈS que aquest Ajuntament té la necessitat de dur a terme la concessió del servei del Bar del
Centre de Castellfollit del Boix. Considerant que la modalitat més adequada per de gestió
d’aquest servei per als interessos municipals és mitjançant concessió per al qual caldrà redactar
el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació de l’explotació corresponent, tal
com estableix l'article 230 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
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ATÈS que
particulars
mitjançant
d’un criteri

els serveis tècnics municipals han redactat el plec de clàusules administratives
que ha de regir la concessió administrativa del bar del Centre de Castellfollit del Boix,
procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, amb aplicació de més
de valoració.

ATÈS que el plec de clàusules d'explotació conté totes les determinacions que exigeix l'article 232
del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i és procedent la seva aprovació inicial.
I que procedeix la submissió a informació pública per un termini no inferior a vint dies, d'acord
amb el mateix article.
De conformitat amb l’establert en l’article 110 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, Oferta
econòmicament més avantatjosa, amb aplicació de més d’un criteri de valoració, per a
l’adjudicació de la concessió administrativa per a l’explotació del bar del Centre de Castellfollit del
Boix.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la concessió
administrativa del bar del Centre de Castellfollit del Boix, disposant la seva exposició al públic al
Butlletí Oficial de la Província i al Perfil del Contractant per un termini de vint dies perquè es
puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.
TERCER.- Convocar simultàniament la licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en el perfil de contractant, durant un termini de vint dies naturals per tal que tot interessat pugui
presentar les proposicions que estimi pertinents, si bé, aquesta s’ajornarà, en el supòsit que es
formulin reclamacions o al·legacions contra el plec de clàusules.
S’aprova per unanimitat dels presents.
5.- Proposta d’adhesió a la Declaració Universal sobre els arxius elaborada i aprovada
pel consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO i
tramesa pel Consell Comarcal del Bages
Per part del Consell Comarcal del Bages s’ha adoptat la següent resolució, la qual s’ha tramès
als ajuntaments, encoratjant-los a tenir en compte en la seva actuació els principis que s’hi
enuncien i a aplicar estratègies i programes per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen i
que diu el següent:
“Atès que el Consell Internacional d’Arxius va elaborar i aprovar la Declaració Universal sobre
els Arxius l’any 2010 i que la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la
Ciència i la Cultura) en la seva 36a Conferència General celebrada a París el 10 de novembre
de 2011 va adoptar una resolució en què feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats
membres a tenir en compte els seus principis i a aplicar estratègies i programes en el futur en
el seu respectiu àmbit nacional.
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Atès que la Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer
el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa i en la rendició de comptes
democràtica, com en la preservació de la memòria social col·lectiva, i en la investigació
històrica.
Atès que el Parlament de Catalunya va fer seva la Declaració Universal sobre els Arxius el 3 de
juny de 2013 i va encoratjar les administracions públiques catalanes a tenir en compte llur
actuació els principis que s’hi enuncien i a aplicar estratègies i programes per tal d’assolir els
objectius que s’hi descriuen i des de llavors, diferents administracions de tots els nivells,
entitats, organismes, associacions i empreses s’han adherit a la Declaració.
Atès que el Consell Comarcal del Bages té com una de les prioritats del mandat actual impulsar
les actuacions en el marc de transparència i l’accés a la informació com un valor democràtic
per a la institució i la ciutadania
ACORDA:
Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i aprovada pel
Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el text de la qual es
transcriu a continuació:
“Declaració Universal sobre els Arxius “Els arxius registren decisions, accions i memòries.
Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els
documents són gestionats des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el
significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les
actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el
desenvolupament de la societat i contribueixen a la constitució i salvaguarda de la memòria
individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat,
promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.
Per això, nosaltres reconeixem:- el caràcter únic dels arxius com a testimoni i reflex de
l’evolució de les societats; - el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç,
responsable transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, per a l’establiment de la
memòria individual i col·lectiva, per a la comprensió del passat, de la documentació del present
i l’orientació d’actuacions futures; - la diversitat dels arxius permet deixar constància del
conjunt d’activitats de la humanitat; - la multiplicitat de suport en els quals han estat creats
els documents, ja sigui el paper, l’electrònic, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa; el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i
continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de creació dels
documents, els seleccionen i els conserven per al seu ús; - la responsabilitat de tots –
ciutadans, administradors i càrrecs públics, propietaris i custodis d’arxius públics i privats, i
arxivers i altres professionals del camp de la informació- en la gestió dels arxius;
Per tant, hem decidit treballar conjuntament per tal que:
-S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;
-La gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes,
públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves
activitats;
- es dotin els arxius amb els recursos adequats que s’assegurin la seva autenticitat, la seva
fiabilitat , la seva integritat i el seu ús;
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- els arxiu siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de les
persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris.
- els arxius siguin utilitzats per a promoure l’exercici responsable de la ciutadania.”
Es proposa al ple de l’Ajuntament tenir en compte en la seva actuació els principis que s’hi
enuncien i aplicar estratègies i programes per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen.
S’aprova per unanimitat dels presents l’adhesió a la Declaració Universal sobre els arxius.

6.- Donar compte dels decrets d'alcaldia.
45/2016 Blanca delegació funcions secretari
46/2016 Informe titularitat del camí de Corral del Pla
47/2016 Delegacions de l’Alcaldia respecte de la gestió de
diferents serveis municipals
48/2016 Aprovació relació factures i pressupostos
49/2016 Contractació TEI llar d’infants
50/2016 Liquidació indemnitzacions
51/2016 Sol·licituds PUOSC
52/2016 Aprovació fra 28092016

27/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
24/08/2016
25/08/2016
31/08/2016
07/09/2016
28/09/2016

El Ple es dona per assabentat.

7.- Proposta d’aprovació de llicències d’obres.
Aprovar un pròrroga de 12 mesos a la llicència d’obres 9/2014 sol·licitada per Cal Callu SCP,
per la construcció d’una nau de porcí d’engreix a Can Callu.
Aprovar una pròrroga de 6 mesos a la llicència d’obres expt 7/2015 sol·licitada pel Sr. Jordi
Gassó Niubó per la construcció d’un cobert annex a la masia de Can Gall.
Exp. 16/2016.- Assabentar-se de la comunicació d’obres efectuada per la Sra. Judit Cuberas
Pujol, per reforma de bany a Can Banques. S’aplica una taxa del 2.75% sobre un pressupost
de 750’-€.

S’aproven per unanimitat les pròrrogues de les llicències d’obres expedients 9/2014 i 7/2015.
I el Ple es dona per assabentat de la comunicació de la llicència d’obres expedient 16/2016 .
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8.- Assumptes sobrevinguts
PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC D’ADHESIÓ, COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE
EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AMB
LES ACTUACIONS DELS SEUS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL DESTINADES A LA
CANCEL·LACIÓ DE DEUTES PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS D’AIGUA, LLUM I GAS DE
PERSONES FÍSIQUES I UNITATS FAMILIARS EN SITUACIÓ DE POBRESA ENERGÈTICA.
Vista la Resolució EMC/1848/2016, de 19 de juliol, per la qual es va acordar donar publicitat al
Conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació entre el Departament de Treball, Afers
socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya, en relació amb les actuacions dels seus Serveis Bàsics d’Atenció Social destinades a
la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i
unitats familiars en situació de pobresa energètica.
Atès que la clàusula tercera, assenyala “Sol·licitud d'adhesió 1. Els ens locals de Catalunya,
que conforme les clàusules anteriors disposin de Serveis bàsics d'Atenció Social, poden
demanar adherir-se en aquest conveni, mitjançant la signatura i presentació de la sol·licitud
d'adhesió, que s'adjunten com Annexos 1 o 2.
2. El Consell Comarcal efectuarà la sol·licitud per a tots els municipis inclosos en les seves
àrees bàsiques de serveis socials. El Consell Comarcal adjuntarà la relació de municipis que
han efectuat la sol·licitud, en document adjunt.”
Atès la voluntat d’aquesta corporació de adherir-se al Conveni marc d’adhesió, col·laboració i
cooperació entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, en relació amb les actuacions
dels seus Serveis Bàsics d’Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació
de pobresa energètica.
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix al Conveni marc d’adhesió,
col·laboració i cooperació entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, en relació amb les
actuacions dels seus Serveis Bàsics d’Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació
de pobresa energètica.
Segon.- Comunicar l’adhesió al Consell Comarcal del Bages.
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Ajuntament de
Castellfollit del Boix
S’aprova per unanimitat dels presents l’adhesió al Conveni Marc d’Adhesió, Col·laboració i
Cooperació entre el departament de treball i l’associació catalana de municipis en relació a les
actuacions bàsiques per cancel·lar els deutes per subministrament bàsic d’aigua, llum i gas de
persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.
PROPOSTA PER PART DE SR. JORDI FIDEL SOLER SOBRE LA POSSIBILITAT DE COBRIR LES
DUES PISTES ESPORTIVES (SOSTRE).
El Sr. Jordi Fidel Soler considera necessari que es cobreixin les pistes esportives municipals
amb un sostre, donat que pot servir per fer festes a l’estiu i també actes a l’hivern i si plou els
nens poden tenir aixopluc. En un principi demana primer que es faci una i més endavant quan
sigui possible l’altra. Ho planteja al consistori per tal que aquest contesti la qüestió quan la
proposta hagi estat estudiada.
Els membres del consistori consideren que tot es redueix a un problema de calers, i que de
moment no hi ha prou diners per assumir totes les coses que s’han de fer. El Sr. Alcalde
explica que hi ha altres actuacions més urgents justament a aquestes pistes, com és solucionar
els problemes de les esquerdes que estan sortint al terra.
9.- Precs i preguntes.
No es planteja cap pregunta.
El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 22:00h, de la qual dono fe.

L’Alcalde

La Secretària.
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