Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament.

Número de la sessió: 2
Caràcter: ordinària.
Data: 28/02/2019
Horari: de les 21:10 hores a les 21:50 hores.
Lloc: Sala de plens

Hi assisteixen:

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

Blanca Álvarez Viñals, secretària.

Ordre del dia:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 20 de desembre de 2018 i
7 de febrer de 2019.
2.- Aprovació provisional del Pla Especial per a la regulació i usos de la masia de
Can Paleta de Castellfollit del Boix.
3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.
4.- Assumptes sobrevinguts.
5.- Precs i preguntes.
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1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 20 de desembre de
2018 i 7 de febrer de 2019.

S’aprova per unanimitat dels presents.

2.- Aprovació provisional del Pla Especial per a la regulació i usos de la
masia de Can Paleta de Castellfollit del Boix.
Vist el Pla especial per a la regulació de l’edificabilitat i usos de la masia Can
Paleta de Castellfollit del Boix, presentat pel Sr. Miquel Raja Borràs en
representació de VITA IYG SL, en data 25 de gener de 2018, Registre d’Entrada
núm. 1-2018-97-1
Vist el que estableixen els articles 78 i 101 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació a la formulació del
planejament urbanístic derivat i la iniciativa privada en la seva formulació;
Vist l'article 67 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, i els articles 94 i 99 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya, pel que fa al
contingut, determinacions i a la documentació que el Pla especial urbanístic ha
d'incorporar;

Vist el que disposen els articles 80, 85 i 89 de l'esmentat Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, així com l’article 109 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, en quant a la
tramitació que haurà de seguir el Pla especial;
Vist l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 1 de juny
de 2018.
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Atès que el projecte s'ha exposat al públic durant 30 dies, mitjançant anuncis
inserits en el tauler d’ anuncis de la corporació, al Regió7 del dia 25 de juny de
2018 i en el BOPB del dia 22 de juny de 2018 sense que s’hagin presentat
al·legacions.
En data 5 de novembre de 2018 s’han sol·licitat informes a Agència Catalana de
l’Aigua, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Departament de Turisme,
Patrimoni arquitectònic i arqueològic, Departament d’Agricultura Ramaderia
Pesca Alimentació i Medi Natural.
Vist l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de data, 11 de
desembre de 2018.
Vist l’informe de la direcció General de Turisme, de data 19 de desembre de
2018.

Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar provisionalment el Pla especial per a la regulació de
l’edificabilitat i dels usos de la masia Can Paleta de Castellfollit del Boix, redactat
pel Sr. Miquel Raja Borràs.
Segon.- Trametre’l a la Comissió Territorial d’urbanisme per a l’aprovació
definitiva.

S’aprova per unanimitat dels presents.
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3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.

2018
90/2018 Aprovació del concert de prevenció de Riscols laborals
nº 239632019 amb l’empresa ICESE Prevenció, S.L. ................. 21/12/2018
90/2018A Contracte de substitució vacances Nieves Romero .................. 21/12/2018
91/2018 Ampliació contracte TEI Núria Gorgues ........................................ 21/12/2018
92/2018 Aprovació factures desembre ....................................................... 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 Insta·lació solar fotovoltaica per autoconsum a Cal Zenon .......... 24/01/2019
05/2018 2ª pròrroga de Cal Paleta ............................................................. 25/01/2019
06/2019 Aprovació factures de gener ......................................................... 25/01/2019
07/2019 Aprovació de diferents ajuts catàleg activitats de Diba ................ 06/02/2019
08/2019 Reparació coberta, vorera perimetral i reforma cuina Cal Josep.. 07/02/2019
09/2019 Caducitat expedient llicència gos perillos .................................... 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
El Ple es dona per assabentat.

4.- Assumptes sobrevinguts.

S’aprova per unanimitat la urgència d’incloure aquest assumpte en l’ordre de dia.
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S.-1 PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR DESERTA LA LITACIÓ DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESIÓ DE SERVEIS DEL BAR DEL
CENTRE DE CASTELLFOLLIT DEL BOIX

Ates que mitjançant acord de Ple, en sessió ordinària del dia 20 de desembre
de 2018, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la licitació del contracte administratiu de concessió de serveis del bar del
centre de Castellfollit del Boix.
Vist que no s’han presentat ofertes dins del termini de presentació i vist el que
disposen els articles 150 i 159 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen 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.
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

ÚNIC.- Declarar desert el procediment de la licitació del contracte administratiu
de concessió de serveis del bar del centre de Castellfollit del Boix, aprovat per
acord de ple en sessió ordinària del dia 20 de gener de 2018.

S’aprova per unanimitat dels presents.

5.- Precs i preguntes.

El Jordi Fidel pregunta al regidor Sr. Ramon Torras en relació a la pista
poliesportiva, diu que fa 8 anys que està sol·licitant cobrir amb una teulada la
pista. L’Alcalde assenyala que s’hauria de tenir en compte el tema dels
amidaments perquè si s’aixeca la teulada segurament pot molestar a alguns
veïns.
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El Jordi diu que aquest argument no pot sortir ara desprès de 8 anys quan mai
s’havia fet esment que això fos un problema.
El regidor Sr. Lladó diu que el problema real son la falta de calers per poder
assumir aquesta obra i el Jordi li contesta que tampoc s’ha dit mai al llarg
d’aquests anys que no es faria i el Sr. Lladó li diu que si es pot fer es farà.
L’objectiu final pel Jordi és que la pista es cobreixi que és el que ha mantingut
durant tota la legislatura i un dels compromisos del seu programa electoral.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21:50 hores de la qual dono fe.
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