NÚM 02/13
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 25 DE FEBRER DE 2013
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el vint-i-cinc de febrer de 2013, 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. F. Xavier Brugués Brugués, Sra.
Montserrat Arderiu Gomà, Sr. Josep Jorba Pons 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-i-una hores i trenta 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, DEL COMPTE DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ
2012
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió tributària
durant l'exercici 2012 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions
d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics
liquidats per l'Ajuntament de CASTELLOLÍ.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l'Ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març i que importa les quanties següents:
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2012
Rebuts..................................................................................14.308,59
Liquidacions........................................................................... 2.174,64
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2012
Rebuts.................................................................................39.746,29
Certificacions........................................................................17.251,59
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions
a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
El Ple amb cinc abstencions dels grups municipals CiU i ApC, i dos a favor del grup
municipal PUC acorda :
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Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'ORGT durant
l'exercici de 2012.
Segon.- Comunicar a l'Organisme de Gestió Tributaria l'aprovació del Compte de la
Gestió Recaptatòria.
SEGON.- APROVACIÓ DEL CONVENI I SUBSCRIPCIÓ D’UN RENTING PER
ADQUISICIÓ DE FOTOCOPIADORA
Atès que s’ha de canviar per averia la màquina fotocopiadora de l’escola les Passeres
de Castellolí.
Ates que en el pressupost corresponent a l’exercici 2013 hi ha la consignació
pressupostaria ,
Atès el conveni de data 1 de març de 2013 entre l’Ajuntament de Castellolí i el Ceip Les
Passeres de Castellolí.
El Ple amb cinc abstencions dels grups municipals CiU i ApC, i dos a favor del grup
municipal PUC acorda :
Primer.- Aprovar el conveni de data 1 de març de 2013 entre l’ajuntament de
Castellolí i el Ceip Les Passeres de Castellolí, de finançament parcial de fotocopiadora.
Segon.- Subscriure un contracte mercantil d’arrendament ( renting), de la copiadora
marca GESTETNER model MP C2051 amb l’empresa GRENKEALQUILER SA , per un
import total de 3932,50 euros, el pagament de dit import s’efectuarà d’acord amb el
contracte d’arrendament a subscriure entre les parts, de 48 quotes mensuals de 83,85€
més l’IVA corresponent.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per la signatura de qualsevol document per dur a terme el
present acord.
TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI AMB L’EMPRESA PLANS DE
COLLBATÓ
El Sr. Alcalde explica que es pretén aprofitar el terreny per aparcament, realització
d’actes, i donar servei al Outdoor Center.
El Sr. Xavier Brugués manifesta que troba a faltar més concreció, quins usos es donarà,
com quedarà l’espai i si els veïns estan assabentats. També manifesta que el vot del
seu grup serà l’abstenció per aquesta manca de concreció.
El Sr. Centellas manifesta que també falta concretar el cost d’arranjament de la
parcel·la.
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El Sr. Jorba manifesta que fins que es doti d’enllumenat extra, a la nit hauria d’estar
tancat.
El Sr. Alcalde manifesta que un cop signat el conveni es concretaran els usos i es
comunicarà als veïns si s’han de fer actes que puguin provocar molèsties. També
manifesta que els cost de l’arranjament de la parcel·la ha de ser el mínim, es tracta de
fer una esbrossada i posar tot-u allà on calgui.
Es procedeix a la votació, aprovant-se el conveni següent amb cinc abstencions dels
grups municipals CiU i ApC, i dos a favor del grup municipal PUC acorda :
A Castellolí,

1 de març de 2013

D'una part en Joan Serra Muset, Alcalde-President de l'Ajuntament de Castellolí, les dades del
qual s'ometen per l'ostentació del càrrec.
D'altre part en Vicenç Ollé Solà, en representació de l’empresa Els Plans de Collbató SL, amb
NIF B59555474, provist de D.N.I núm. 46218296A, domiciliat al C/ Montseny 10, 08293 –
Collbató , propietari de la finca situada a l’Avinguda de la Unió, 15 amb ref. cadastral 1762608.
EXPOSEN
1.- Que l’ empresa Els Plans de Collbató S.L., es propietària de la finca , que es descriu a
continuació:
“FINCA REGISTRAL 779 de Castellolí inscrita al tom 2750, llibre 25 Foli 91, situada a l'Avinguda
de la Unió, 15 i 17, cantonada amb el Carrer de Les Escoles i el Carrer Constància del terme
municipal de Castellolí, 08719.”
2.- Que l'Ajuntament de Castellolí necessita un terreny per destinar-ho a aparcament públic i
per la celebració d’actes de les festes que organitzi l’ajuntament.
4.- Reconeixent-se ambdues parts amb la capacitat legal suficient per a contractar i obligar-se i
en especial per aquest acte, subscriuen el present Conveni d'acord amb els següents
PACTES
Primer.- En Vicenç Ollé Solà, en representació de l’empresa Els Plans de Collbató S.L., amb NIF
B59555474 cedeix l’ús del terreny ubicat a l’Avinguda de la Unió cantonada c/ Escoles, de
802,39 m2, a l’Ajuntament de Castellolí per tal de destinar-ho a aparcament públic i per la
celebració d’actes de les festes que organitzi l’ajuntament. L’entrada a l’aparcament s’habilitarà
per l’ Avda. de la Unió.
Segon.- La durada d’aquest conveni serà d’un any, es a dir de l’u de març de 2013 a l’u de
març de 2014. El conveni es prorrogarà automàticament any a any, excepte pel supòsit que
existís denúncia d’alguna de les parts, havent de preavisar amb 3 mesos d’antelació i de manera
fefaent, en document entrat en el Registre General de la Corporació.
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Tercer.- Com compensació de les despeses, molèsties i l’ocupació que els nous usos
representen en la seva finca, l'Ajuntament de Castellolí es compromet a partir d’aquest mateix
any a establir una subvenció equivalent a l’import de l’impost de bens immobles de naturalesa
urbana, corresponent a la finca descrita.
Quart.- L’Ajuntament es compromet a deixar la parcel·la en les condicions inicials, si la
propietat ho sol·licita.
Cinquè.- L` Ajuntament es compromet a incloure dins de la pòlissa que té contractada per
responsabilitat civil l`ús a que destina aquesta finca segons ja s`ha dit.
Sisè.- El Sr. Joan Serra Muset
l'esmentat terreny.

accepta en nom de l'Ajuntament de Castellolí

la cessió de

I perquè així consti subscriuen el present conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte en el
lloc i la data al principi esmentats.
Joan Serra Muset
Alcalde-President

Plans De Collbató SA
Vicenç Ollé Solà

QUART.- SOL·LICITUDS PUOSC 2013-2016
Per part de l’Alcaldia es fa una explicació de com funcionarà el PUOSC d’aquest
quadrienni. Hi haurà dues línies, manteniment i inversions. La línia de manteniment es
un import assignat a cada municipi, que en el cas de Castellolí es de uns 80000€ totals,
que es podran destinar a l’arranjament de camins, reparació de vials públics, reposició
de cablejat elèctric, desbrossada de la llera de la riera de Castellolí, manteniment de
jardins, reparació d’edificis, etc. La línia d’inversions serà per concurs i per tant les
peticions que es facin no se sap si les atorgaran o no.
S’ha prioritzat una actuació del programa Viure al poble, l’oficina de turisme, aprofitant
les antigues escoles. La segona actuació es la rehabilitació del local el Centre, per
adequar-lo a usos diferents, posar cuineta i per poder dormir els grups, potenciant així
l’Outdoor Center, peregrins, etc. Per aquests temes s’ha tingut el suport del Consell
Comarcal amb l’informe favorable.
El Sr. Brugués manifesta que la part de manteniment res a dir. Que es coherent que es
demanin 2 actuacions. L’actuació en el local El Centre ja era un acord de compromís de
l’equip de Govern i l’actuació de l’oficina de turisme, si no fos perquè es un requisit
indispensable per complir el programa Viure al Poble, ara no s’entendria, i s’ha
d’explicar molt be a la gent. La votació del seu grup serà l’abstenció per haver
consensuat aquestes actuacions.
El Sr. Centellas manifesta que la part de manteniment res a dir. En relació a la part
d’inversions manifesta que està en desacord en com s’ha portat la posta en comú amb
tots els grups, manifesta que hi ha hagut temps suficient per trobar consens i no ha
estat així, s’ha anat a darrera hora i no es la primera vegada que passa amb l’equip de
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govern. El vot del seu grup serà en contra, no perquè no es pugui estar d’acord en el
fons dels projecte, sinó perquè no estan rebent el tracte que es mereixen.
El Ple, amb dos vots a favor del grup municipal Puc, dos en contra del grup municipal
ApC i tres abstencions del grup municipal Ciu, i amb el vot de qualitat de l’alcalde
acorda:
Atès el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores
i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i
s’obre la convocatòria única per a aquest període, publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 6263 del dia 28 de novembre de 2012.
Atès que l’objecte de la convocatòria inclou les inversions de les entitats locals i, com a
novetat, les despeses corrents de reparacions, manteniment i conservació.
Vist que es tracta d’una convocatòria única per a tots els programes inclosos en el Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i que es considera
convenient la participació de l’Ajuntament de Castellolí en l’esmentada convocatòria.
Vist que les actuacions sol·licitades es corresponen amb actuacions previstes per
aquest ens local, susceptibles de ser incloses en el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya;
El Ple acorda :
Primer.- Sol·licitar la subvenció per a despeses de reparacions, manteniment i
conservació de les inversions, susceptibles de ser incloses en el Pla.
Segon.- Aprovar les sol·licituds de subvencions per a les obres que segueixen i les
anualitats corresponents:
Anualitat

Prioritat Títol actuació

pressupost per Subvenció
contracte
sol·licitada
Zona de promoció econòmica i 90.000,00
56.152,00
turística de Castellolí
Adequació interior del local “el 90.000,00
85.500,00
Centre” de Castellolí

2014

1

2015

2

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint-i-dues hores i trenta minuts del dia de la data. En dono fe. La
Secretària.
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