NÚM 12/11
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA VINT-I-DOS DE DESEMBRE DE 2011
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia vint-i-dos de desembre de 2011, prèvia convocatòria realitzada en legal forma a
tots els Regidors, es constitueix el Ple extraordinari de l'Ajuntament de Castellolí, sota
la Presidència de l’Alcalde Sr. Joan Serra Muset i amb l’assistència dels Regidors Sr.
Sergi Vila Martínez, Sr. Josep Centellas Armenté, Sr. Josep Jorba Pons, Sr. F. Xavier
Brugués Brugués, Sra. Montserrat Arderiu Gomà i Sr. Daniel Sabariegos Cano.
Assistint hi la Secretària que estén la present.
Constatada l'assistència dels Regidors descrita ut supra i l'existència del quòrum
necessari, l' Alcalde obra la sessió quan són les vint hores i trenta-cinc minuts.
Procedint-se per la Secretària a la lectura dels assumptes que composen l'ordre del dia,
a fi de ser discutits en aquesta sessió.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna lectura i es demana per part del Sr. Alcalde President si hi ha cap al·legació a
l’acta de la sessió de data 17 de novembre de 2011, d’acord amb el que estableix l’art.
106.3 de la Llei municipal i de règim local, no es presenta cap i l’acta queda aprovada
per unanimitat.
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE
COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA – TRAM SUPRAMUNICIPAL.
Vist el que estableix la llei 6/2011, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2011 sobre la participació dels ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de
Cooperació Local, i més concretament la regulació que es fa del nou capítol per a la
prestació supramunicipal de serveis.
Atès que d’acord amb la Resolució publicada al DOGC núm. 5989, ha estat aprovada la
distribució per municipis corresponent a Castellolí una dotació de 3.149,35 euros.
El Ple, amb cinc vots a favor dels grups municipals CiU i PUC, i 2 abstencions del grup
municipal ApC acorda:
Primer.- Aprovar la distribució de 3.149,35 euros que correspon a aquest Ajuntament
com a participació en el Fons de Cooperació local de Catalunya de la següent forma:
- el 50% per a dotació del Consell Comarcal de l’Anoia
- el 25% per a dotació de la Mancomunitat de Disminuïts Psíquics de l’Anoia.
- El 25% per a dotació de la Mancomunitat de la Conca d’Odena
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Segon.- Traslladar el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia, a la Mancomunitat
de Disminuïts Psíquics de l’Anoia i a la Mancomunitat de la Conca d’Odena.
El Sr. Josep Centellas manifesta que el seu grup s’abstindrà per tractar-se d’un tema
econòmic.
TERCER.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CREDIT
3/2011
Per part del grup municipal PUC es presenta la següent proposta:
Atès el present expedient i vist l'informe emès per la Secretària-Interventora, aquesta Alcaldia a
l'Ajuntament Ple proposa l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2011en la següent
forma:
1.- CRÈDITS A SUPLEMENTAR
Per fer front a les despeses caldrà augmentar les partides següents amb la quantitat que
s’expressa:
funcional econòmica descripció
total
ampliació
011
35900
Altres despeses financeres
1600,00
150

22103

Combustible i carburants

600,00

338

22614

Festa popular sant feliu

300,00

341

22616

Actes esportius

400,00

330

22102

Subministrament de gas

900,00

337

22618

Promoció turistica

800,00

161

21302

Comptadors nova instal·lació
total

1290,00
5890,00

2.- TRASPÀS DE CREDITS
funcional econòmica descripció

total

011
011

- 638,01
+ 638,01

91100
35900

Amortització préstecs
Altres despeses financeres

3.- ANUL·LACIÓ
funcional econòmica descripció

454

total

750.65

PUOSC CAMÍ DE CAL JAUME

57.690,51

911.02

CREDIT CAMÍ DE CAL JAUME

57.690,50

61900

URBANITZACIÓ CAMÍ DE CAL JAUME

115.381,01
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4.- NOUS CREDITS
funcional econòmica descripció
454

61904

ADEQUACIÓ TRAM C/CONSTANCIA

total
ampliació
76.986,32

FINANÇAMENT
AUGMENT INGRESSOS
300.01 taxa connexió aigua
399.02 altres ingressos cursets
537.00 bancs i caixes
total

1290,00
3000,00
1600,00
5890,00

NOUS INGRESSOS
750.06 PUOSC GENERALITAT ADEQUACIÓ TRAM C/ CONSTÀNCIA
57.690,51
350.04 CONTRIBUCIONS ESPECIAL OBRA ADEQUACIÓ TRAM C/CONSTANCIA 17.366,23
911.03 CREDIT OBRA ADEQUACIÓ TRAM C/ CONSTÀNCIA
1.929,58
TOTAL
76.986,32
SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdit haurà d'exposar-se al públic durant un
termini de 15 dies hàbils, mitjançant publicació d'anunci al B.O. de la Provincia i Tauló d'Edictes
d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst a l'Art. 169 de la Llei 2/2004 de 5 de març,
que aprova el text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, restant aprovat definitivament el present
expedient si en el termini d'exposició pública no es presenta cap reclamació.

El Sr. Xavier Brugués manifesta que el vot del seu grup serà en sentit negatiu, per
coherència, al incloure partides corresponents al tram del carrer Constància.
El Sr. Centellas manifesta que el vot del seu grup serà l’abstenció.
Atès que no s’aprova la proposta, es demana un recés de 5 minuts per intentar arribar
a un acord.
S’acorda presentar dos modificacions de crèdit, la núm. 3/2011 i la núm. 4/2011:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2011:
Atès el present expedient i vist l'informe emès per la Secretària-Interventora, el Ple,
amb quatre vots a favor dels grups municipals PUC i ApC i tres en contra del grup
municipal CiU, ACORDA
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2011en la
següent forma:
1.- ANUL·LACIÓ
funcional econòmica descripció
750.65

PUOSC CAMÍ DE CAL JAUME

total
57.690,51
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454

911.02

CREDIT CAMÍ DE CAL JAUME

57.690,50

61900

URBANITZACIÓ CAMÍ DE CAL JAUME

115.381,01

2.- NOUS CREDITS
funcional econòmica descripció
454

61904

ADEQUACIÓ TRAM C/CONSTANCIA

total
ampliació
76.986,32

FINANÇAMENT
NOUS INGRESSOS
750.06 PUOSC GENERALITAT ADEQUACIÓ TRAM C/ CONSTÀNCIA
57.690,51
350.04 CONTRIBUCIONS ESPECIAL OBRA ADEQUACIÓ TRAM C/CONSTANCIA 17.366,23
911.03 CREDIT OBRA ADEQUACIÓ TRAM C/ CONSTÀNCIA
1.929,58
TOTAL
76.986,32

SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdit haurà d'exposar-se al públic
durant un termini de 15 dies hàbils, mitjançant publicació d'anunci al B.O. de la Provincia i
Tauló d'Edictes d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst a l'Art. 169 de la Llei
2/2004 de 5 de març, que aprova el text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, restant
aprovat definitivament el present expedient si en el termini d'exposició pública no es
presenta cap reclamació.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2011
Atès el present expedient i vist l'informe emès per la Secretària-Interventora, el Ple amb
dos vots a favor del grup municipal PUC i cinc abstencions dels grups municipal CiU i ApC,
ACORDA
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2011en la
següent forma:
1.- CRÈDITS A SUPLEMENTAR
Per fer front a les despeses caldrà augmentar les partides següents amb la quantitat que
s’expressa:
funcional econòmica descripció
total
ampliació
011
35900
Altres despeses financeres
1600,00
150

22103

Combustible i carburants

600,00

338

22614

Festa popular sant feliu

300,00

341

22616

Actes esportius

400,00

330

22102

Subministrament de gas

900,00

337

22618

Promoció turistica

800,00

4

161

21302

Comptadors nova instal·lació
total

1290,00
5890,00

2.- TRASPÀS DE CREDITS
funcional econòmica descripció

total

011
011

- 638,01
+ 638,01

91100
35900

Amortització préstecs
Altres despeses financeres

FINANÇAMENT
AUGMENT INGRESSOS
300.01 taxa connexió aigua
399.02 altres ingressos cursets
537.00 bancs i caixes
total

1290,00
3000,00
1600,00
5890,00

SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdit haurà d'exposar-se al públic
durant un termini de 15 dies hàbils, mitjançant publicació d'anunci al B.O. de la Provincia i
Tauló d'Edictes d’aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst a l'Art. 169 de la Llei
2/2004 de 5 de març, que aprova el text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, restant
aprovat definitivament el present expedient si en el termini d’exposició pública no es
presenta cap reclamació.
QUART.- IMPOSICIÓ, SI S’ESCAU, DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CORRESPONENT A L’OBRA D’ADEQUACIÓ D’UN TRAM DEL C/ CONSTÀNCIA
En data 17 de novembre de 2011 el Ple de la Corporació va ratificar la sol·licitud de
canvi de destí de la subvenció per import de 57.690,01 corresponent a l’obra 2010/182
Pavimentació camí de cal Jaume i destinar-la a l’actuació “Adequació d’un tram del
carrer Constància”
Per resolució de l’alcaldia de data 22 de novembre de 2011 es va resoldre iniciar
l’expedient de contribucions especials per al finançament de l’obra “adequació d’un
tram del c/ Constància.
Els serveis tècnics municipals i la secretaria- interventora han emès informe tècnic i
jurídic respectivament.
D’acord amb l’article 15.1 de la LHL, correspon a les entitats locals acordar la imposició
dels seus tributs propis. Concretament pel que fa a les contribucions especials, l’art.
34.1 de la LHL preveu que l’exacció de les contribucions especials precisarà l’adopció
prèvia de l’acord d’imposició en cada cas concret.
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Per això, el Ple de la Corporació amb quatre vots a favor del grup municipal ApC i PUC i
tres abstencions del grup municipal CiU acorda,
Primer. Imposar contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
adequació d’un tram del c/ Constància, l’establiment i exigència de les quals es legitima
per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada.
Segon. Ordenar el tribut concret d’acord amb les següents determinacions:
1. El cost previst de l’obra es fixa en 76.986,22 euros i el cost suportat per
l’Ajuntament en 19.295,81 euros un cop reduïdes les subvencions de PUOSC.
2. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris 17.366,23 euros, equivalents al
90% del cost suportat i al 22,55% del cost total de l’obra. Aquesta quantitat té el
caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor
que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han
d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin
necessàries.
3. S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de
façana.
Tercer. Aprovar la relació de subjectes passius i de quotes individuals que resulti
d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables,
segons consta en el document annex.
Quart. Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província durant 30 dies hàbils, dins els quals els
interessats poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Tanmateix, durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o
titulars afectats poden constituir-se en Associació Administrativa de Contribuents.
Cinquè. Si no es produeixen reclamacions, l’acord esdevé definitiu i s’ha de notificar
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin si fos conegut i, en
el seu defecte, mitjançant edictes, poden formular recurs de reposició davant el Ple de
la corporació, ja sigui per la procedència de les contribucions especials, el percentatge
del cost que han de satisfer o les quotes assignades.
Sisè. Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en dos terminis, el
primer durant el mes de febrer i el segons durant el mes d’abril.
Setè. En tot el que no estigui previst en aquesta proposta, s’ha d’aplicar l’Ordenança
General de Contribucions especials vigent.
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ANNEX: RELACIÓ DE CONTRIBUENTS
RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS O PERSONES BENEFICIADES PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARER CONSTÀNCIA I QUOTES INDIVIDUALS RESULTANTS
DE L’APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.
Cost total de l’obra: 76982,22 euros
Subvencions: PUOSC 57.690,51 euros
Cost suportat per l’Ajuntament : 19.295,81 euros
Quantitat a repartir entre els beneficiaris: 17.366,23 euros
Mòdul de repartiment: m.l. de façana

NÚM. PARCEL·LA

%

IMPORT OBJECTE TRIBUTARI

1

1,00

173,66 constància s/n

2

11,80

2.049,22 constància s/n

3

25,70

4.463,12 Av. Montserrat,2

4

6,14

1.066,29 constància 26

5

9,76

1.694,94 constància 28

6

26,90

4.671,52 constància 30-32-34

7

10,43

1.811,30 constància 36

8

5,84

1.014,19 constància 38

9

2,43

422,00 constància 40

TOTALS

100,00

17.366,23

El Sr. F.Xavier Brugués manifesta els seus dubtes en l’acceptació del canvi d’obra
subvencionada amb el PUOSC per part de la Generalitat de Catalunya i que el seu grup
s’abstindrà per tractar-se d’un tema econòmic.
L’Alcade manifesta que es farà entrega de la còpia de la resolució de la Generalitat.
La Sra. Montserrat Arderiu intervé preguntant quin es el màxim legal d’aplicació de
contribucions especials.
El Sr. Sergi Vila respon que el màxim legal es el
90% del cost suportat per
l’ajuntament, però que el criteri que s’intentarà seguir en totes les obres serà mes o
menys el 30% del cost total de l’obra, i que concretament en aquesta es del 22,5%.
El Sr. Centellas manifesta que el seu grup votarà a favor per què es tracta de l’obra per
la qual es va aprovar el canvi de destí del PUOSC. També pregunta si l’equip de govern
a fet una reunió amb els veïns afectats per aquesta obra.
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L’Alcalde respon que no, i el sr. Centellas demana que es faci una reunió urgent amb
els veïns i que assisteixi també un representant de cada grup polític.
El Sr. Alcalde manifesta que fins la data d’avui no s’ha aprovat aquest expedient i que
ja estava previst fer una reunió amb els veïns afectats per l’obra.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE DECRET DE L’ALCALDIA
Per part de l’Alcaldia – Presidència es dona compte del següents decrets:
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data

14 de novembre de 2011
16 de novembre de 2011
17 de novembre de 2011
22 de novembre de 2011
22 de novembre de 2011
25 de novembre de 2011
28 de novembre de 2011
29 de novembre de 2011
29 de novembre de 2011
29 de novembre de 2011
29 de novembre de 2011
29 de novembre de 2011
29 de novembre de 2011
29 de novembre de 2011
1 de desembre de 2011
13 de desembre de 2011
13 de desembre de 2011

SISÈ.- RENOVACIÓ OPERACIÓ TRESORERIA AMB UNNIM – CAIXA SABADELL
Atès que el proper dia 31 de gener de 2012 venç la pòlissa de crèdit concertada amb
Caixa Sabadell
Atès l’informe de la intervenció municipal.
Vist els articles 52 i 53 de la Llei 39/1998 de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, modificada per la Llei 50/1998 de 30 de desembre,
El Ple amb dos vots a favor del grup municipal PUC i cinc abstencions del grup
municipal CiU i ApC acorda
Primer.- Concertar una operació de tresoreria amb l’entitat Caixa Sabadell, per un
import de 95.000 euros, per un termini màxim de 1 any i amb les següents condicions:
- Interès: 5,50%
- Comissió obertura 0,50%
- Comissió estudi i cancel·lació: 0%
- Liquidació: trimestral
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L’operació sol·licitada no excedeix del límits previstos a l’art. 52 de la Llei 39/1998 de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, modificada per la Llei 50/1998 de
30 de desembre.
Segon.- l’objecte de l’operació es cobrir les necessitats transitòries de tresoreria .
Tercer.- Afectar l’Impost de Béns Immobles de Naturalesa urbana i l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica com a garantia, fent constar que no està afectat per altres
operacions.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar tots els documents necessaris per dur a
terme el present acord.
El Sr. F. Xavier Brugués i el Sr. Josep Centellas manifesten que els seus respectius
grups s’abstindran per tractar-se d’un tema econòmic.
L’Alcalde desitja unes bones festes i un bon Nadal a tothom i anima a la participació en
tots els actes que es realitzaran. També agraeix la col·laboració en la penjada de llums
i l’estrella del Castell.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint-i-una hores i trenta-cinc minuts del dia de la data. En dono fe. La
Secretària.
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