Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament.

Número de la sessió: 1
Caràcter: extraordinària.
Data: 07/02/2019
Horari: de les 21:15 hores a les 21:30 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
Sr. Antoni Casals Cañellas, regidor

Excusa la seva assistència la Sra. Judit Cuberas Pujol

Blanca Álvarez Viñals, secretària.

Ordre del dia:

1.- Aprovació del Plec de Clàusules Administratives particulars per la licitació de
l’obra de rehabilitació de la Sala Vella 2a fase: nucli de comunicacions i serveis.
2.- Nomenar Aigües de Manresa S.A. com a mitjà propi de l’Ajuntament de
Castellfollit del Boix.
3.- Ratificar les sol·licituds de subvenció efectuades a Diputació de Barcelona, dins el
catàleg d’activitats i serveis 2019.
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1.- PROPOSTA D’ACORD sobre aprovació de l’expedient de contractació de l’obra
municipal ordinària per a la rehabilitació de la Sala Vella de Castellfollit del Boix (2ª
Fase)
Ates que en el Ple del 20 de desembre de 2018 es va aprovar el Projecte de rehabilitació
de la Sala Vella de Castellfollit del Boix (2ª Fase).
Ates que el Projecte va ser publicat en el BOE del 18 de gener de 2019 durant 30 dies i no
hi ha hagut al·legacions.

Com alcalde proposo al Ple municipal que adopti el següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra municipal ordinària per a la
rehabilitació de la Salva Vella de Castellfollit del Boix
SEGON.- Obrir la licitació d’aquest contracte.
TERCER.- 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 poden interposar qualsevol recurs ajustat a dret.
S’aprova per unanimitat dels presents.

2.- Nomenar Aigües de Manresa S.A. com a mitjà propi de l’Ajuntament de
Castellfollit del Boix.
Proposta d’acord al Ple per l’aprovació, si s’escau, de l’Autorització de l’Ajuntament de
Castellfollit del Boix, en la qualitat de poder adjudicador, a aquell ens que ha de tenir la
condició de mitjà propi.
Antecedents
L’Ajuntament de Manresa compta amb quatre ens instrumentals, que operen en diferents
àmbits d’actuació, entre els quals es troba:
- AIGÜES DE MANRESA SA (A08294282) és una empresa pública amb especialització
en la prestació dels serveis vinculats al cicle integral de l’aigua: abastament,
clavegueram i sanejament, disposant, a banda dels mitjans per a l’explotació d’aquests
serveis, també de laboratori acreditat i certificat segons ISO 17025 i ISO 9001
respectivament, oficina tècnica i departament d’obres especialitzats.
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L’Ajuntament de Castellfollit del Boix, el dia 4 de desembre de 2018 va adquirir 2 accions
d’Aigües de Manresa S.A. i per tant, també es tracta d’un ens instrumental del nostre
ajuntament.
La llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP) ha comportat
alguns canvis en el règim jurídic dels encàrrecs de gestió, regulat al seu article 32. Així,
els poders adjudicadors es poden organitzar executant de manera directa prestacions
pròpies dels contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i concessió
de serveis, a canvi d’una compensació tarifària, valent-se d’una altra persona jurídica
diferents d’ells, ja sigui de dret públic o de dret privat, amb l’encàrrec previ a aquesta,
amb subjecció al que disposa aquest article, sempre que la persona jurídica que utilitzin
mereixi la qualificació jurídica de mitjà propi personificat respecte d’ells.
El mateix article, especifica que tindran la consideració de mitjà propi personificat
respecte d’una única entitat concreta del sector públic les persones jurídiques, de dret
públic o de dret privat, les entitats que:
- Tinguin la conformitat o autorització expressa del poder adjudicador respecte del que
hagi de ser mitjà propi.
- Hagin obtingut la verificació, per l’entitat pública de la qual depengui l’ens que hagi de
ser mitjà propi, que disposen de mitjans personals i materials apropiats per a la
realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.
La secretària-interventora ha informat en relació amb aquesta verificació de mitjans
personals i materials de l’ens Aigües de Manresa S.A.

Fonaments jurídics
1.- Anàlisi de verificació de l’aptitud dels mitjans propis.
De conformitat amb l’article 32 de la LCSP, els estatuts o l’acte de creació de l’ens
destinatari de l’encàrrec han de determinar: el poder adjudicador respecte del qual té
aquesta condició; precisar el règim jurídic i administratiu dels encàrrecs que se’ls puguin
conferir; i establir la impossibilitat que participin en licitacions públiques convocades pel
poder adjudicador del qual siguin mitjà propi personificat, sense perjudici que, quan no
concorri cap licitador, se’ls pugui encarregar l’execució de la prestació objecte d’aquestes
licitacions.

En tot cas, es presumeix que disposa dels mitjans personals i materials adequats quan
hagi obtingut la classificació corresponent respecte als grups, subgrups i categories que
tingui.
Així, s’escau procedir a verificar, per part de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, si
l’entitat anteriorment esmentada disposa dels mitjans personals i materials apropiats per
a la prestació dels encàrrecs que puguin recaure en el seu àmbit d’actuació.
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AIGÜES DE MANRESA S.A., en qualitat de societat municipal i ens de gestió directa de
l’Ajuntament de Castellfollit del Boix a efectes d’obtenir la consideració de mitjà propi
instrumental i servei tècnics de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix ha presentat una
memòria d’acreditació de mitjans pel desenvolupament de les seves activitats i altres
encàrrecs que se li puguin conferir.
Aporta, en primer lloc, la classificació empresarial que acredita la seva idoneïtat en
l’àmbit de l’execució d’obra. Fa constar la dotació de personal amb que compta en cada
àmbit (amb una plantilla de 188 persones), els mitjans materials de què disposa (flota,
eines, utillatge, maquinària i equipament), les instal·lacions on ubica els seus centre de
treball i els equips per a processos d’informació.
Els mitjans descrits juntament amb la proposta organitzativa per processos:
- Estratègics, que desenvolupen les tasques de direcció.
- Clau, que són els directament relacionats amb la prestació del servei al client/abonat.
- De suport, que subministren tot allò que l’organització necessita per a exercir els
processos clau amb la major eficàcia i eficiència, s’estimen suficients i adequats per a
treballar en els àmbits en els quals habitualment presta serveis i treballs per a
l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, vinculats a:
o Instal·lacions, reparacions i operacions de manteniment de la xarxa d’aigua.
o Subministrament de comptadors i instal·lacions contra incendis. Noves
escomeses.

De la verificació dels recursos amb que compta la societat, se’n desprèn que disposa
dels mitjans personals i materials apropiats i suficients per a la realització dels encàrrecs
que li pugui conferir aquest Ajuntament.

2.- Entrada en vigor de la nova regulació sobre l’aptitud dels mitjans propis. L’entrada en
vigor de les previsions indicades en l’apartat anterior no es produeix fins passats 10
mesos de la publicació de la LCSP, segons determina la disposició final 16a de la
mateixa LCSP, per la qual cosa dins d’aquest període cal procedir a la verificació i
autorització previstes en aquest dictamen i, si escau, a la modificació dels estatuts socials
de l’ens.

3.- Òrgan municipal competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord
d’autorització és el Ple de la corporació, en virtut de l’atribució prevista a l’article 22 lletra
f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en l’àmbit de
l’aprovació de la forma de gestió dels serveis.
Per tot això, com a Alcalde, proposo al ple l’adopció del següents
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ACORDS
PRIMER.- Verificar que l’entitat AIGÜES DE MANRESA SA ( A08294282), disposa de
mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat
amb el seu objecte social i les especificacions que s’indiquen en el fonament jurídic 1
dels antecedents d’aquest acord.

SEGON.- Autoritzar a l’entitat AIGÜES DE MANRESA SA ( A08294282) per actuar en la
condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix i en tots
aquells encàrrecs que aquesta entitat local els pugui conferir, en els termes de l’article 32
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
TERCER.- Nomenar al Sr. Celestí Rius i Prat, com a representant de l’Ajuntament de
Castellfollit del Boix, d’acord amb l’article 10.2 dels estatuts de la societat, perquè el
representi a la Junta General.
S’aprova per unanimitat dels presents.

Proposta d’acord al Ple per l’aprovació, si s’escau ratificar les sol·licituds de subvenció
efectuades a Diputació de Barcelona, dins el catàleg d’activitats i serveis 2019.
Vist el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona Connectem que s'aprova,
periòdicament, amb la finalitat de reforçar les competències locals i garantir la prestació de
serveis i activitats locals arreu del territori.
Vist que el Catàleg de serveis 2019 conté 204 recursos -98 de tècnics, 64 d'econòmics i 42 de
materials-, que es posen a disposició del món local per a garantir la cohesió social i l'atenció a
les persones, afavorir el desenvolupament econòmic, fomentar l'ocupació i fer possible
l'equilibri territorial i la sostenibilitat ambiental, sempre amb la voluntat última de reforçar
l'autonomia dels governs locals i donar resposta a les demandes de la ciutadania.
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:
Primer.- Sol·licitar els següents ajuts:
Àrea d’atenció a les persones:
• Recollida d’animals abandonats a la via pública (recurs econòmic).
• Activitat Ioga (recurs econòmic).
• Tallers d’emancipació. (recurs material)
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Àrea de Cultura, Educació i Esports:
•
•
•
•
•

Activitat esportives locals piscina (recurs econòmic).
Millora de material inventariable (recurs econòmic).
Mapes de Patrimoni cultural Local (recurs tècnic).
Estudis arquitectònics d’equipaments esportius. (recurs tècnic).
Èxit educatiu amb l’entorn.(recurs econòmic).

Àrea de Territori i Sostenibilitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finançament del servei d’inspecció i verificació d’activitat (recurs econòmic).
Cessió de bicicletes elèctriques.( recurs material).
Activitats de sensibilització i educació ambiental (recurs econòmic).
Suport a la gestió ambiental sostenible de l’abastament d’aigua (recurs tècnic).
Promoció de mesures per l’eficiència, l’estalvi i les energies renovables (recurs
tècnic).
Adequació acústica de locals Sala Vella (recurs econòmic).
Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d’acció (recurs
tècnic).
Tallers ambientals per a municipis de menys de 50.000 habitants (recurs
material).
Redacció del projecte executiu per a l’obertura i manteniment de la franja
perimetral.(recurs tècnic).
Implicació de mesures per a reduir danys causats per mamífers salvatges en
zones rurals i urbanes (recurs econòmic).
Actuacions de seguretat viària urbana (recurs econòmic).

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local:
•
•
•
•
•

Realització de la Fira de la mongeta de Castellfollit del Boix (recurs econòmic).
Fires locals: Servei de préstec de carpes Fira de la Mongeta (recurs material).
Fires locals: Servei de préstec de carpes Fira emprenedors (recurs material).
Execució de projectes singulars de senyalització turística (recurs econòmic).
Accions innovadores per a la creació i millora de productes turístics (recurs
econòmic).

S’aprova per unanimitat dels presents.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21:30 hores de la qual dono fe.
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