Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament.

Número de la sessió: 4
Caràcter: ordinària.
Data: 30/04/2019
Horari: de les 21:00 hores a les 21:45 hores.
Lloc: Sala de plens

Hi assisteixen:

Sr. Celestí Rius i Prat, alcalde
Sra. Judit Cuberas Pujol
Sr. Ramón Torras, regidor
Sr. Jordi Fidel Soler Grau, regidor
Sr. Joan Lladó Oliva, primer tinent d’alcalde
Sr. Antoni Casals Cañellas, regidor

Blanca Álvarez Viñals, secretària.
La Sra. Rosa Maria Vilumara Bru, segona tinent d’alcalde, s’incorpora a la sessió del Ple
a les 21:15 hores.

Ordre del dia:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de les sessions anteriors, dels dies 7 i 28 de febrer i 2
d’abril.
2.- Sorteig dels membres de la taula electoral
3.- Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de rehabilitació de la sala vella 2a
fase: nucli de comunicacions i serveis.
4.- Proposta d’encàrrec del servei públic d’abastament d’aigua potable al mitjà propi
Aigües de Manresa SA.
5.- Aprovació de la liquidació d’Eòlica de Rubió SL.
6.- Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de concessió d’ajuts escolars
municipals pel cicle infantil i primària pel curs escolar 2018-2019 i convocatòria dels ajuts.
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7.- Aprovació de les bases específiques per ajuts escolars municipals per secundària,
curs 2018-2019 i convocatòria dels ajuts.
8.- Acceptar la

subvenció concedida per la Diputació de Barcelona pel programa

complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 ( 2a edició).
9.- Acceptar les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona en el programa
de catàleg de serveis 2019
10.- Donar suport a la declaració institucional d’alcaldes, alcaldesses i agents socials i
econòmics afectats per la línia R4 de Renfe.
11.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.
12.- Assumptes sobrevinguts.
13- Precs i preguntes.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de les sessions anteriors, dels dies 7 i 28 de
febrer i 2 d’abril.

S’aproven les actes per unanimitat dels presents.

2.- Sorteig dels membres de la taula electoral
Es procedeix a fer el sorteig dels membres de la taula electoral que s’ha de constituir el
dia 28 d’abril, mitjançant l’aplicatiu informàtic CONOCE, amb el següent resultat:

PRESIDENT: Eva Maria Nadal Mensa
PRIMER VOCAL: Elisabet Martí Gomila
SEGON VOCAL: Cristina Freixa Vilumara

1r suplent.
President: Sonia Pons Pujol
Primer vocal: Pol Morales Vilumara
Segon vocal: Antonio López Navarro
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2n suplent.
President: Margarita Gomila Pons
Primer vocal: Aintzane Ramos uribe
Segon vocal: Ana Mª Coris Maymí
3.- Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de rehabilitació de la sala
vella 2a fase: nucli de comunicacions i serveis.
El Ple de l’Ajuntament del dia 7 de febrer de 2019, va aprovar l’expedient de contractació
i va obrir la licitació del contracte d’obra municipal ordinària per a la rehabilitació de la
Sala Vella 2A Fase: Nucli de comunicacions i serveis.

Tramitada la licitació corresponent, la mesa de contractació, en sessió del 28 de març de
2019, proposa l’adjudicació a la proposta presentada per GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS
SOSTENIBLES SL, amb CIF B66355900

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Per tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres de Rehabilitació de la Sala Vella 2a fase:
nucli de comunicacions i serveis, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que
es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques a GESTUÑI D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES SL- GEOSS SL, amb CIF
B66355900, per un preu de 114.476,85’-€ més 24.040,14’-€ IVA, amb la qual cosa el
preu és de 138.516,99’-€
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SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat seleccionat la
oferta presentada pel citat adjudicatari.

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

QUART. Designar com a Director d’Obra al Sr. Francesc Marí Caus

CINQUÈ.- Designar com a coordinador de seguretat i control de qualitat al Sr. Jordi Marí
Pelfort, amb número de col·legiat 8283.

SISÈ. Notificar a GEOSS SL, adjudicatari/s del contracte, la present Resolució i citar-los
per a la signatura del contracte..

SETÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini
no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

VUITÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
NOVÈ. Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant
dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona o, potestativament, per mitjà de
recurs de reposició davant de l’alcalde en el termini d’un mes, sense perjudici que els
legitimats activament puguin interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret
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S’aproven els acords per unanimitat dels presents.
4.- Proposta d’encàrrec del servei públic d’abastament d’aigua potable al mitjà
propi Aigües de Manresa SA.

Antecedents
I. La societat de capital íntegrament públic, Aigües de Manresa, SA, ha vingut gestionant
d’una forma eficient i amb plena solvència el servei d’abastament d’aigua d’aquest
municipi, per la qual cosa, en atenció al proper venciment de l’acord pel qual es
formalitzar aquella relació, és oportú renovar aquesta confiança.
II. L’alcalde de Castellfollit del Boix, per decret d’alcaldia número 61/2018, de 30 d’agost
de 2018, va aprovar l’adquisició de 2 accions de la societat Aigües de Manresa, SA,
resolució que en data 19 d’octubre de 2018 va ser informada favorablement per la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat, que
exerceix la tutela financera, d’acord amb l’article 206.3.c) del Text Refós de la Llei
Municipal i de règim Local de Catalunya.
III. El ple municipal, en data 7 de febrer de 2019, va acordar, en els termes de l’article 32
LCSP, que Aigües de Manresa, SA disposa de mitjans personals i materials apropiats per
a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social i va autoritzar-la
expressament per actuar en la condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de
Castellfollit del Boix en tots aquells encàrrecs que aquesta entitat local els pugui conferir.

Fonaments jurídics

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), disposa a
l’article 32.4 que aquelles persones jurídiques, de dret públic o dret privat, a les que dos o
més poders adjudicadors els puguin conferir encàrrecs tindran la consideració de mitjà
propi d’aquests, sempre que n’exerceixin un control conjunt anàleg al que ostenten sobre
els seus propis serveis en els termes de la mateixa Llei.
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2. Per acords de l’Assemblea General extraordinària d’Aigües de Manresa, SA de 20
d'octubre de 2016 i de 22 de desembre de 2016 es van modificar els estatuts de la
societat, adaptant-los a les previsions de la LCSP, de tal manera que aquesta té
consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic d’aquells ajuntaments, i altres
entitats del sector públic local, que conjuntament, exerceixin sobre la mateixa un control
anàleg al que ostenten sobre els seus propis serveis.

3.El règim jurídic exposat i els fets descrits determinen que la societat mercantil pública
Aigües de Manresa, S.A té la condició efectiva de mitjà propi personificat de l’Ajuntament
de Castellfollit del Boix apte per rebre encàrrecs.
4. L’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
(LRBRL), segons la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) disposa que només es
podrà fer ús de la forma de gestió directa d’un servei públic mitjançant una societat
mercantil, de capital íntegrament públic, quan quedi acreditat mitjançant memòria
justificativa elaborada a l’efecte que resulta més sostenible i eficient que les altres formes
de gestió directa, la gestió per la mateixa entitat local i l’organisme autònom local, per la
qual cosa caldrà atendre a criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió.

5. El procediment ha de seguir els següents tràmits:
1.Incoació de l’expedient per la gestió del servei d’abastament d’aigua

potable.

2.Memòria justificativa del compliment dels requisits de l’article 85 LBRL.
3.Informe de la secretaria.
4.Informe de la intervenció.
5.Memòria de prescripcions de l’encàrrec al mitjà propi del servei d’abastament d’aigua
potable.
6. Acord de l’òrgan competent aprovant l’encàrrec.
7.Publicació de la formalització de l’encàrrec al Perfil del Contractant de l’Ajuntament.
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6. L’encàrrec de la gestió del servei públic de l’abastament d’aigua mitjançant un mitjà
propi personificat es duu a terme en l’exercici de la potestat administrativa
d’autoorganització, que es reconeix expressament a les entitats locals a l’article 4 de la
LBRL.
L’exercici d’aquesta potestat, en la mesura que implica una decisió sobre la forma de
gestió, en concret la gestió directa mitjançant societat mercantil de capital públic, és
competència del Ple per majoria qualificada, en aplicació de l’article 22.2.f) i 47.2.K) de la
LBRL.
Per tot això, com a Alcalde, proposo al ple de la corporació l’adopció del següents
acords:

Primer.- Encarregar durant 5 anys, amb efectes 1 de maig de 2019 a la societat AIGÜES
DE MANRESA, SA en la seva condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de
Castellfollit del Boix la gestió directa del servei públic d’abastament d’aigua potable al
municipi.

Segon.- Aprovar la Memòria de prescripcions que conté les condicions tècniques,
jurídiques i econòmiques que regulen l’encàrrec i que són d’obligat compliment per
Aigües de Manresa, SA, en la seva condició d’encarregat de la gestió del servei objecte
de l’encàrrec.

S’aproven els acords per unanimitat dels presents.

5.- Aprovació de la liquidació d’Eòlica de Rubió SL.
Vist l’apartat 4a. del text Refós del conveni per la instal·lació del parc eòlic de la Serra de
Rubió en el terme municipal de Castellfollit del Boix, signat entre l’Ajuntament de
Castellfollit del Boix i Eòlica de Rubió S.L.
Vist que l’Índex de Preus al Consum a gener del 2019 ha sofert una variació del 1,2%,
el cànon del 2018 ha sofert una variació de 43.33’- € per generador, essent un total de
3.654.433'- €/any/generador.
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El resultant del cànon a percebre com a compensació de l’exercici 2018 per l’ajuntament
de Castellfollit del Boix és de 36.544.33'- €
Per tot l’exposat, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la liquidació corresponent al cànon de compensació de l’exercici del
2019, per import de 36.544.33’-€.
Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal i a Eòlica de Rubió S.L.

S’aprova l’acord per unanimitat dels presents.
6.- Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de concessió d’ajuts
escolars municipals pel cicle infantil i primària pel curs escolar 2018-2019 i
convocatòria dels ajuts.
Ates que l’ajuntament de Castellfollit del Boix és conscient que és un municipi petit i que
s’ha d’apostar per mantenir obertes les dues escoles existents, una al nucli de Maians i
l’altre al nucli del poble de Castellfollit del Boix, per evitar que les famílies del poble de
Castellfollit del Boix portin els seus fills a un altre municipi.
Atès que el programa d’ajuts escolars individuals vol ser una eina de suport econòmic de
l’Àrea de serveis socials del municipi per tal de contribuir a fer compatible les
responsabilitats familiars envers els menors durant el període d’escolarització d’educació
infantil i l’obligatòria de primària, amb les obligacions econòmiques de la família, facilitant
minimitzar les conseqüències de les desigualtats socials existents.
Atesa la intenció de regular el procediment de concessió d’ajuts individuals escolars, a
través de Serveis Socials municipals, finançant subvencions escolars per alumnes
matriculats en els nivells d’educació infantil i educació primària, dintre de la modalitat
d’ajut ordinari, per aquest curs escolars 2018-19.
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Vist que existeix saldo suficient a l’aplicació pressupostària 231-480

Per tot això proposo al Ple:
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores per la concessió d’ajuts individuals escolars per
alumnes matriculats en educació infantil de la llar d’infants del
municipi de Castellfollit del Boix i ajuts destinats al segon cicle d’educació infantil de
l’escola Coll de Gossem i educació primària de l’escola Coll de Gossem i de l’escola de
Maians, per tal de minorar el cost a les famílies dels llibres, material escolar i sortides.

SEGON.- Obrir la convocatòria pública per la presentació de sol·licituds de les beques
per llibres, material escolar i sortides del curs escolar 2018-2019.

TERCER- Disposar que el termini per la presentació de les sol·licituds a les oficines de
l’Ajuntament de Castellfollit del Boix és del dia 2 fins al 17 de maig de 2019 ambdós
inclosos

QUART.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i fer-ne difusió en els canals
de comunicació habituals utilitzats a aquest efecte.

S’aproven els acords per unanimitat dels presents.

7.- Aprovació de les bases específiques per ajuts escolars municipals per
secundària, curs 2018-2019 i convocatòria dels ajuts.
Atès que el programa d’ajuts escolars individuals vol ser una eina de suport econòmic de
l’Àrea de serveis socials del municipi per tal de contribuir a fer compatible les
responsabilitats familiars envers els menors durant el període d’escolarització dels
estudis obligatoris de secundària, amb les obligacions econòmiques de la família,
facilitant minimitzar les conseqüències de les desigualtats socials existents.

9

Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Atesa la intenció de regular el procediment de concessió d’ajuts individuals escolars, a
través de Serveis Socials municipals, finançant subvencions escolars per alumnes
matriculats en els instituts de secundària per aquest curs escolar 2018-19.
Vist que existeix saldo suficient a l’aplicació pressupostària 231-480.

Per tot això proposo al Ple:
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores per la concessió d’ajuts individuals escolars per
alumnes matriculats en estudis obligatoris de secundària, per tal de minorar el cost a les
famílies dels llibres i sortides i colònies.

SEGON.- Obrir la convocatòria pública per la presentació de sol·licituds de les beques
per llibres i sortides i colònies del curs escolar 2018-2019.

TERCER- Disposar que el termini per la presentació de les sol·licituds a les oficines de
l’Ajuntament de Castellfollit del Boix és del dia 2 fins al 17 de maig de 2019 ambdós
inclosos

QUART.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i fer-ne difusió en els canals
de comunicació habituals utilitzats a aquest efecte.

S’aproven els acords per unanimitat dels presents.

8.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona pel programa
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 ( 2a edició).
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 11 d’abril de 2019 ha aprovat
el dictamen “Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició),
atorgant a l’Ajuntament de Castellfollit del Boix un ajut de 8.256,78’-€ codi 19/X/272939.
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Per l’exposat, Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Acceptar la subvenció de 8256,78’-€, codi XGL 19/X/272939, aprovada per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 11 d’abril de 2019 dins el
“programa complementari per a la millora de l’ocupabilitat 2019, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

S’aprova l’acord per unanimitat dels presents.

9.- Acceptar les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona en el
programa de catàleg de serveis 2019.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 25 d’abril de 2019 ha aprovat
la Resolució d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2019, atorgant a l’Ajuntament de
Castellfollit del Boix el següents ajuts:
- Finançament del servei d’inspecció i verificació d’activitats .....19/Y/270144 .... 1.000’-€
- Activitats esportives locals, activitat de piscina........................ 19/Y/266980 .... 1.500’-€
- Millora material esportiu inventariable ................................... 19/Y/268213 ... 268.87’-€
- Fira de la mongeta ................................................................. 19/Y/269014 ..

8.000’-€

- Recollida animals abandonats ............................................... 19/Y/270372 .. 1.000’- €
- Promoció de la salut, activitat de ioga...................................

19/Y/270638 .. 2.000’-€

Per l’exposat, Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer.- Acceptar les següents subvencions concedides per la Diputació de Barcelona:
- Finançament del servei d’inspecció i verificació d’activitats .....19/Y/270144 .... 1.000’-€
- Activitats esportives locals, activitat de piscina........................ 19/Y/266980 .... 1.500’-€
- Millora material esportiu inventariable ................................... 19/Y/268213 ... 268.87’-€
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- Fira de la mongeta ................................................................. 19/Y/269014 ..

8.000’-€

- Recollida animals abandonats ............................................... 19/Y/270372 .. 1.000’- €
- Promoció de la salut, activitat de ioga................................... 19/Y/270638 .. 2.000’-€

S’aproven els acords per unanimitat dels presents.
10.- Donar suport a la declaració institucional d’alcaldes, alcaldesses i agents
socials i econòmics afectats per la línia R4 de Renfe.
Amb data , el

va aprovar la següent Declaració que literalment és com segueix:

El dia 21 de novembre de 2018, els alcaldes/ses del Bages i representants del Consorci
Viari de la Catalunya Central es van tornar a unir per aprovar una declaració institucional
exigint a l’empresa ADIF que es portessin a terme les actuacions necessàries per garantir
la seguretat de tota la infraestructura de la xarxa ferroviària, després del fatal accident que
es va produir a la línia R4, de Rodalies a Vacarisses que va provocar una víctima mortal i
desenes de persones ferides.
Aquesta declaració es va traslladar a responsables del Ministeri de Foment, al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als representants
dels Consells Comarcals i als municipis per on passa la línia R4.
Novament, el passat divendres, dia 8 de febrer, dos trens de les línies R4 i R12 que
circulaven per la mateixa via van xocar a prop de l’antic baixador de Castellgalí i avui hem
de lamentar la mot de la maquinista del tren i desenes de persones ferides.
Per tots aquests motius, els alcaldes/ses del Bages i els representants socials i econòmics
de la Catalunya Central prenem els següents

ACORDS
1.- Expressem el nostre suport i condol a la família i amics de la jove maquinista del tren
que va perdre la vida en el fatal accident del divendres, dia 8 de febrer de la R4 de
Rodalies RENFE i desitgem que els ferits es recuperin el més aviat possible.
2.- Exigim una investigació a fons sobres les causes que van provocar l’accident ocorregut
el passat dia 8 de febrer.
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3.- Demanem que en el termini màxim de 15 dies, el Ministre de Foment doni audiència a
una delegació d’alcaldes afectats per la línia R4, al President del Consell d’alcaldes del
Bages, al President del Consell Comarcal del Bages i a representants del Consorci Viari de
la Catalunya Central i posi sobre la taula un calendari concret d’execució de les actuacions
previstes a la línia R4, de Rodalies, prioritzant les que afecten a la seguretat.
4.- Demanem als representants dels grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i del
Senat que impulsin amb el màxim consens possible totes les iniciatives parlamentàries
encaminades a resoldre aquest dèficit històric que reclamem des del nostre territori.
5.- Reiterem, tal com ja ho vàrem fer, al govern espanyol que porti a terme de manera
urgent totes les actuacions necessàries.
6.- Ens reservem la facultat d’emprendre els accions legals necessàries en defensa dels
interessos del territori i de la seva ciutadania
7.- Donar trasllat d’aquest acords al Ministeri de Foment, a l’empresa estatal ADIF, a
RENFE, al Departament de Territori i Sostenibilitat, als grups parlamentaris al Congrés
dels Diputats, a la Delegació Territorial a la Catalunya Central, als municipis i Consells
Comarcals afectats per la línia R4, al Consorci Viari de la Catalunya Central, a tots els
municipis de la comarca del Bages.
S’aproven els acords per unanimitat dels presents.

11.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.
90/2018 Aprovació del concert de prevenció de Riscos laborals .............
90/2018 A Contracte de substitució vacances Nieves Romero ................
91/2018 Ampliació contracte TEI Núria Gorgues ..................................
92/2018 Aprovació factures desembre ..................................................

21/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
31/12/2018

2019
01/2019 Reparació de la teulada de Cal Gepilles ....................................... 10/01/2019
02/2019 Enderroc d’un envà interior a Cal Banques .................................. 10/01/2019
03/2019 Rehabilitació de la Masia de Cal Poncillo ..................................... 17/01/2019
04/2019 Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a Cal Zenon ......... 24/01/2019
05/2018 2ª pròrroga llicència obres de Cal Paleta ...................................... 25/01/2019
06/2019 Aprovació factures de gener ......................................................... 5/01/2019
07/2019 Aprovació de diferents ajuts catàleg activitats de Diba ................ 06/02/2019
08/2019 Assabentat comunicació d’obres Cal Josep ................................ 07/02/2019
09/2019 Caducitat expedient llicència tinença gos perillós ....................... 14/02/2019
10/2019 Modificació no substancial explotació ramadera Can Vilumara ... 14/02/2019
11/2019 Canvi titularitat dret funerari ......................................................... 14/02/2019
12/2019 Aprovació factures febrer ............................................................. 22/02/2019
13/2019 Legalització d’edificacions auxi. Canyelles, 7 (Paradela) .............. 01/03/2019
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14/2019 Aprovació memòria obres millora camins municipals, cal Costa
i canyelles...........................................................................................................8/03/2019
15/2019 Acceptació subvenció diputació Fons de Prestació ........................ 14/03/2019
16/2019 Aprovació modificació de crèdit 1/2019 .......................................... 14/03/2019
17/2019 Llicència segregació cal Cristus.................................................... 14/03/2019
18/2019 Contractació grup musical festa major maig .................................. 21/03/2019
19/2019 Comunicació obres porta accés finca cal Pons ............................. 21/03/2019
20/2019 Incoació expedient encàrrec serveis abastament d’aigua ............. 28/03/2019
21/2019 Aprovació memòria valorada obres reforma cobertes escoles ..... 21/03/2019
22/2019 Aprovació factures març ............................................................... 28/03/2019
23/2019 Contracte treball Montserrat Sala ................................................. 02/04/2019
24/2019 Contracte obres millora camins ..................................................... 02/04/2019
25/2019 Pròrroga comunicació obres Cal Cristòfol ..................................... 25/04/2019

El Ple es dona per assebentat.

12.- Assumptes sobrevinguts.

Cap

13- Precs i preguntes.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21:45 hores de la qual dono fe.
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